Anketa med mladimi obiskovalci Metelkova mesta: poznavanje in interesi za vključevanje
v dejavnosti Mladinskega centra Menza pri koritu in Metelkove mesta
Izvajalci: KUD Mreža in KUD Anarhiv
Anketo smo izvedli na naključnem vzorcu 61 mladih obiskovalcev Metelkova mesta, starih od
15 do 30 let (povprečna starost: 18,86 leta). Vzorec je sorazmerno porazdeljenem po spolu. V
izobrazbeni strukturi izstopa profil dijakov četrtega letnika srednje šole. Slaba polovica jih ima
stalen ali začasen naslov v Ljubljani, ostali prihajajo iz drugih krajev osrednjeslovenske regije,
predvsem iz Kranja, Mengša, Vrhnike in Litije.

1. vprašanje: »Kaj je Metelkova mesto?«

prostor druženja 42,30 %
prostor zabave 36,82 %
prostor ustvarjanja 20,88 %

Graf 1: "Kaj je Metelkova mesto?"

Za veliko večino anketirancev je Metelkova mesto prostor druženja in zabave. Kot prostor
ustvarjanja jo razume le manjši del sodelujočih v anketi, približno petina med njimi.

2. vprašanje: »Kaj veš o zgodovini Metelkova mesta?«

bivša vojašnica 63,02 %
squat 19,33 %
ne poznam 17,65 %

Graf 2: »Kaj veš o zgodovini Metelkova mesta?«

Metelkova mesto je med anketiranci daleč najbolj znana kot nekdanja vojašnica. Približno
petina jo pozna tudi kot nekdanji squat. Podoben delež (okoli petine vprašanih) specifične
zgodovine Metelkova mesta ne pozna.

3. vprašanje: »Zakaj obiskuješ Metelkova mesto?«

zanimiv prostor 31,39 %
zabava 25,55 %
druženje 16,06 %
glasbeni dogodki 14,60 %
umetnost 8,03 %
festivali 4,38 %

Graf 3: "Zakaj obiskuješ Metelkova mesto?"

Prevladujoči odgovor med anketiranci na gornje vprašanje je bil, da Metelkova mesto obiskujejo
zaradi zanimivega prostora. Drugi najbolj pomemben dejavnik je zabava, pomembno pa se jim
zdi tudi druženje. Iz odgovorov je razvidno, da so glasbeni dogodki, umetnost in festivali
(kulturni program, ki ga ponuja Metelkova mesto) manj pomemben razlog njihovega
zadrževanja na Metelkovi.

4. vprašanje: »Ali te zanima aktivnejše vključevanje v program Metelkova mesta? Kako?"

urejanje prostora 48,89 %
pomoč pri organizaciji 15,56 %
uporaba prostora 15,56 %
realizacija projektov 13,33 %
prostovoljno delo 2,22 %
ne zanima me 4,44 %

Graf 4: “Želje po aktivnem vključevanju v programe” – mladoletni anketiranci

Pri vprašanju o aktivnem vključevanju v program Metelkova mesta so bili odgovori zelo
mešani, vendar smo opazili veliko segmentiranost odgovorov glede na starost. Zato smo pri tem
vprašanju naredili dva grafa, ki se razlikujeta glede na starost anketirancev. V prvi graf smo
vključili samo mladoletne anketirance, saj je v tej skupini izstopal predvsem en odgovor. Večina
(slaba polovica) anketirancev pod 18 let bi se rada vključevala v program urejanja prostora
Metelkova mesta, zaznaven pa je tudi njihov interes, da bi se vključili v pomoč pri organizaciji,
uporabljali prostor (za vaje, delavnice, razstave …) in realizirali lastne projekte (graf 4).

Graf 5: “Želje po aktivnem vključevanju v programe”

Starejši obiskovalci Metelkova mesta (polnoletni obiskovalci) so odgovarjali drugače. Odgovori
so bili dokaj enakomerno razporejeni. Tudi v tej skupini prevladuje interes za pomoč pri
urejanju prostora in organizaciji, hkrati pa bi se radi v programe Metelkova mesta vključevali z
uporabo prostorov in pomočjo pri organizaciji. Opaznejša je tudi njihova pripravljenost do
opravljanja prostovoljnega dela.

urejanje prostora 22,73 %
pomoč pri organizaciji 20,46 %
uporaba prostora 15,91 %
realizacija projektov 15,91 %
prostovoljno delo 13,64 %
ne zanima me 11,36 %

5. vprašanje: »Kakšen program v Metelkova mestu bi te zanimal?«
Pri odgovorih na vprašanje programa v Metelkova mestu, ki bi zanimal naše anketirance, je
prevladoval en odgovor. Kar tri četrtine anketirancev zanimajo koncerti in glasbeni festivali; s
precejšno razliko sledijo praktične delavnice in družbenopolitični angažma. Pod možnostjo
»drugo« so nekateri anketiranci dodali še, da bi jih zanimale likovne delavnice, avdio delavnice
in jam sessioni.

koncerti, glasbeni festivali 44,12 %
praktične delavnice 15,67 %
družbenopolit. angažma 13,73 %
kulturni dogodki 10,78 %
neformalno izobraževanje 8,82 %
otroške delavnice 6,86 %

Graf 6: »Kakšen program v Metelkova mestu bi te zanimal?«

