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1. INTRODUCERE
dddAnaliza comparativă a sectorului cultural în ţările europene este o continuare a studiului efectuat de Centrul 
de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii în anul 2006 şi îşi propune să construiască o imagine de ansamblu a 
sectorului cultural, atât din punct de vedere al infrastructurii, cât şi al consumului cultural.Analiza include date 
statistice din mai multe ţări europene ce cuantifică informaţii legate de consumul cultural (grad de frecventare, 
audienţă) şi de reţelele de  resurse culturale existente. 
dddPrincipalele domenii urmărite - bibliotecile, producţia editorială, presa scrisă, muzeele, aria audio-vizuală, 
instituţiile de spectacol - acoperă întreaga sferă culturală şi permit o analiză extensivă a poziţiei României în 
spaţiul european din punct de vederere cultural. 
dddFără a include toate statele Europei sau ale UE, studiul acoperă diferitele spaţii europene din punct de ve-
dere geografic, politic şi economic: câteva ţări din Europa de Vest (dintre primii membrii ai Uniunii Europene), 
ţările scandinave, cele baltice, ţările din vecinătatea României şi câteva state meridionale. 
dddDatele rezultate reprezintă o selecţie a indicatorilor puşi la dispoziţie pe site-urile institutelor de statistică 
din ţările selectate. Selecţia ţărilor s-a făcut în funcţie de nivelul de disponibilitate al indicatorilor necesari 
pentru analiză. Aşadar, rezultatele reprezintă o imagine de ansamblu a poziţiei României în comparaţie cu alte 
state europene, din punct de vedere al infrastructurii şi al consumului cultural. Acestea trebuie privite ca atare, 
nefiind o radiografiere sistematică a sectorului cultural european, ci un punct de reper în acest sens. 

2. METODOLOGIE
dddDatele statistice pe baza cărora a fost realizată analiza au fost preluate de la instituţiile statistice naţionale 
omoloage Institutului Naţional de Statistică şi se referă la anul 2007. 
dddPentru a permite compararea şi construirea de ierarhii, datele au fost ponderate prin raportare la numărul 
de locuitori: la 1000 de locuitori în cazul datelor asociate infrastructurii şi audienţei, la 100000 de locuitori în 
cazul instituţiilor de elită cu un aflux relativ scăzut de vizitatori sau per locuitor în cazul instituţiilor culturale 
foarte populare (ex. muzeele).  Numărul fluctuant de ţări incluse în diferitele categorii de analiză se datorează 
lipsei datelor statistice naţionale relevante pentru respectiva categorie. De exemplu, deşi un număr ridicate 
de ţări pastrează evidenţa numărului de teatre şi de spectatori de teatru, un număr mult mai redus de state 
colectează acest tip de informaţii despre instituţiile de operă.
dddPentru o bună diagnoză a poziţiei României în spaţiul european din punct de vedere al infrastructurii, 
resurselor şi consumului cultural, au fost construite o serie de clasamente ce oferă o imagine generală asupra 
situaţiei culturale a României raportat la alte ţări europene cu grade diferite de dezvoltare economică. Aceste 
ierarhii trebuie totuşi interpretate cu prudenţă. Deşi majoritatea datelor naţionale colectate sunt comparabile, 
există şi numeroase domenii culturale ce au definiri proprii în funcţie de organizarea administrativă specifică 



fiecărui stat, devenind astfel dificil de comparat cu cele din majoritatea celorlalte ţări. De exemplu, în Franţa 
şi Italia datele despre infrastructura muzeală includ doar acele muzee şi colecţii muzeale administrate la nivel 
central, nu şi cele organizate de autorităţile locale, iar în Republica Cehă instituţiile teatrale private nu sunt 
incluse în statisticile naţionale. Această lipsă de aliniere a datelor statistice culturale în spaţiul european a dus 
la o selecţie atentă a ţările incluse în diferitele clasamente pentru asigurarea comparabilităţii şi a dus, din nou, 
la fluctuaţia numărului acestora.
 

3. CULTURA SCRISĂ
dddCu o creştere marginală a numărului de biblioteci publice faţă de anul 2005, România continuă să ocupe 
o poziţie bună în clasamentul european, dispunând de o infrastructură relativ extinsă raportată la numărul de 
locuitori. Deşi surclasează un număr de ţări mult mai dezvoltate din punct de vedere economic (Finlanda, 
România. Irlanda), România este depăşită de ţări din Europa Centrală şi de Est (Polonia, Ungaria, Moldova).

Graficul 1. Biblioteci publice în anul 2007



 

dddNumărul de volume disponibile abonaţilor bibliotecilor publice din România se află pe o pantă marcant 
descendentă, indicatorul scăzând de la valoarea de 2,3 în anul 2005 la 0,53 în anul 2007. Acelaşi trend este ur-
mat şi de alte ţări din Europa Centrală şi de Est (Ucraina, Moldova), dovedind decalajul dintre oferta editorială 
în creştere şi disponibilitatea titlurilor în infrastructura publică. Această descreştere a numărului de volume este 
dublată de numărul mic de cărţi digitalizate1.   
 

Graficul 2. Cărţi în bibliotecile publice în anul 2007

1 Centrul de Studii şi CerCetări în domeniul Culturii. diagnoza SeCtorului Cultural. inStrument pentru managementul Culturii, BuCureşti 20091



dddDin punct de vedere al numărului de cititori abonaţi la bibliotecile publice disponibile, România ocupă 
o poziţie mediană în clasamentul european, cu o valoare a indicatorului mai ridicată decât cea înregistrată în 
multe ţări din vecinătate. Comparativ cu ţările din Europa de Vest (Marea Britanie, Austria) şi zona baltică 
(Letonia, Estonia) însă, cititorii români se conturează ca mult mai puţin interesaţi de oferta de carte disponibilă 
în biblioteci. Mai mult, deşi România depăşeşte Marea Britanie în privinţa numărului de biblioteci publice la 
100000 de locuitori, aproape doua treimi din populaţia Marii Britanii este înscrisă la o bibliotecă publică. 

 

Graficul 3. Cititori înscrişi în bibliotecile publice în anul 2007



   
ddd

dddProducţia editorială se află în majoritatea ţărilor analizate fie în creştere, fie în stagnare faţă de anul 2005. 
Cea mai spectaculoasă creştere o înregistrează Suedia, de la o valoare a indicatorului în anul 2003 de 0,4 (şi 
ultima poziţie în ierarhia europeană) la valoarea de 2,4 în anul 2007. Deşi în creştere în ultimii ani, producţia 
editorială din România se poziţionează înspre coada clasamentului european, fiind surclasată atât de ţări din 
Europa de Est, cât şi de cele din Europa Centrală.

 
Graficul 4. Producţia editorială în anul 2007 



ddd

dddComparativ cu ţări din Europa de Est şi zona baltică, România a tipărit puţine cărţi în 2007, numărul de 
exemplare perlocuitor aflându-se la aceeaşi valoare ca în anul 2005 în timp ce valoarea aceluiaşi indicator a 
crescut în restul ţărilor analizate. Interesul scăzut pentru lectură al românilor, ce reiese din barometrul de con-
sum cultural, stă cel mai probabil la baza producţiei reduse de carte. 

dddComparativ cu restul ţările analizate, România înregistrează un număr foarte redus de titluri de ziare la 
100000 de locuitori, plasându-se pe ultimul loc în ierarhia ce include ţări baltice, scandinave şi central euro-
pene. Pe de altă parte, consumul de ziare este mai ridicat, număr de exemplare/ locuitor atingând o valoare 
satisafăcătoare.

 

Graficul 5. Producţia de carte în anul 2007



 Graficul 6. Presa scrisă în anul 2007

Graficul 7. Presa scrisă în anul 2007



4. MUZEE ŞI COLECŢII MUZEALE
     
dddComparativ cu restul ţărilor studiate, România deţine o infrastructură muzeală foarte bine dezvoltată şi un 
număr de muzee la 100000 de locuitori ce o plasează în prima jumătate a clasamentului european. La acest 
capitol, Romania devansează ţări recunoscute pentru complexitatea şi diversitatea infrastructurii culturale de 
tip muzeal (Franţa, Marea Britanie, Grecia), fiind la rândul său  devansată  de ţările scandinave, Ungaria şi 
Letonia.

Graficul 8. Muzee şi colecţii muzeale în anul 2007



dddDin punct de vedere al gradului de vizitare a muzeelor, Romania se află pe o pantă ascendentă, cu un număr 
de vizitatori în creştere accentuată faţă de anul 2005 (567 vizitatori/1000 de locuitori faţă de 484 vizitatori/1000 
de locuitori), ce determină şi o îmbunătăţire importantă a poziţiei ocupate în clasamentul european. Această 
tendinţă ascendentă caracterizează toate ţările studiate marcând o creştere la nivel european a interesului pentru 
obiectivele culturale de tip muzeal. 

Graficul 9. Vizitatori ai muzeelor în anul 2007



5. SPECTACOLE
dddNumărul instituţiilor de spectacol din România se situează aproximativ la acelaşi nivel cu numărul  celor  
din Polonia, Letonia şi din ţările est-europene. O diferenţă majoră din acest punct de vedere se remarcă în ca-
zul ţărilor nordice, cum ar fi Danemarca şi Islanda, care au 8,44 de instituţii de spectacol la 1000 de locuitori 
şi, respectiv 27,42 de instituţii/1000 de locuitori, România având doar 0.72 instituţii la 1000 de locuitori.

Graficul 10. Instituţii de spectacol în anul 2007



dddÎn ceea ce priveşte numărul de spectacole şi concerte, România se poziţionează pe ultimul loc în comparaţie 
cu o serie de ţări nordice, baltice şi, de asemenea, cu Polonia şi Macedonia. Deşi în Polonia există mai puţine 
instituţii de spectacol decât în România, în anul 2007 au avut loc mai multe spectacole decât în ţara noastră. 
Asemănător, comparativ cu Macedonia, în anul 2007 în România s-au înregistrat mai puţine spectacole şi con-
certe – 0,93/1000 de locuitori, faţă de 5,50/1000 de locuitori, valoarea indicatorului în Macedonia.
 

 

ddd

Graficul 11. Spectacole şi concerte în anul 2007 



dddNumărul de spectatori şi auditori de spectacole şi concerte nu variază puternic în ţările europene, înregis-
trându-se valori între 0.14 si 1,62 spectatori la 1000 de locuitori. În România numărul spectatorilor este mai 
mic decât în ţările incluse în analiză, în anul 2007 fiind penultima ţară din acest punct de vedere, înaintea 
Ucrainei. Cu toate acestea, nu există diferenţe majore între ţări din regiuni diferite ale Europei.  

 

Graficul 12. Spectatori şi auditori în anul 2007



dddNumărul de teatre este relativ uniform în ţările europene incluse în analiză, fără diferenţe majore între 
Europa de Est şi cea de Vest. Valorile se încadrează în intervalul 0,1 – 0,9 instituţii teatrale la 100 000 de locu-
itori. România ocupă o poziţie de mijloc din acest punct de vedere, aproximativ egală cu Letonia, Lituania şi 
Bulgaria. Cele mai multe teatre sunt în Finlanda – 0,9/100 000 de locuitori, în opoziţie cu Albania unde în anul 
2007 erau 0,1 teatre/100000 de locuitori. 

 

Graficul 13. Instituţii teatrale în anul 2007



dddDeşi din punct de vedere al numărului de instituţii teatrale România se află la un nivel mediu în comparaţie 
cu alte ţări europene, în ceea ce priveşte numărul de spectacole de teatru, surclasează doar Macedonia şi Alba-
nia. Mai mult, în Lituania şi Polonia, care au un număr aproximativ egal de teatre, sunt organizate mai multe 
spectacole de acest tip.
 

 

Graficul 14. Spectacole de teatru în anul 2007



dddTeatrele sunt cele mai frecventate dintre instituţiile de spectacol, valorile care exprimă numărul de specta-
tori fiind cuprinse între 9 şi 738 de spectatori la 1000 de locuitori. România se află pe penultimul loc, cu 78 de 
spectatori la 1000 de locuitori, înainte de Albania. În rândul ţărilor est europene, România se situează, de ase-
menea, pe una din ultimele poziţii, în urma Moldovei, Macedoniei şi Bulgariei. Pe primele locuri se află Aus-
tria, cu 738 de spectatori la 1000 de locuitori, Islanda, cu 599 şi Finlanda, cu 419 spectatori/1000 de locuitori. 
Aici de zis ceva de genul ca desi la infrastructura teatre stam mai bine decat alte tari ca de exemplu Polonia, 
totusi e posibil ca productia de spectacole redusa sa determine un numar mai mic de spectatori. 

Graficul 15. Spectatori de teatru în anul 2007



dddÎn 2007 numărul instituţiilor de operă era uniform în ţările est-europene, existând, în toate cazurile anali-
zate, mai puţin de o astfel de instituţie la 100 000 de locuitori. România se situează înaintea Bulgariei, Letoniei, 
Albaniei, Poloniei şi Moldovei, cu 0,07 instituţii de operă la 100 000 de locuitori, cu o diferenţă de 0,01 la 0,04 
procente. 
 

 

dddÎn ceea ce priveşte numărul de spectacole de operă, România se poziţionează înaintea Bulgariei, Poloniei 
şi Albaniei, cu 7,80 spectacole de operă faţă de 3,87, 3,41 şi respectiv 3,19 spectacole la 1000 de locuitori. 
Totuşi, în comparaţie cu state din Nordul şi Estul continentului, România se află pe o poziţie inferioară în ceea 
ce priveşte numărul de spectacole de operă, puţin în urma Irlandei şi mult surclasată de Elveţia. 

Graficul 16. Instituţii de operă în 2007



 

dddDin punct de vedere al numărului de spectatori de operă, România este înaintea ţărilor est-europene, dar 
mult în urma celor vest europene. Elveţia se distinge din acest punct de vedere, având un număr triplu de 
spectatori de operă faţă de România şi dublu faţă de Islanda. Comparativ cu Bulgaria, Albania şi Polonia, în 
România au fost mai mulţi spectatori de operă – 24,6 de spectatori la 1000 de locuitori, faţă de 20,3 în Polonia, 
19,8 în Albania şi 15,5 în Bulgaria. Se pot remarca diferenţe între statele Europei de Est şi cele vestice, care pot 
fi explicate prin prisma resurselor economice mai slabe în est, comparativ cu vestul continentului. 

Graficul 17. Spectacole de operă în anul 2007



6. CINEMATOGRAFE
dddŢările din Europa Centrală şi de Vest înregistrează un număr ridicat de săli de cinema, spre deosebire de 
statele situate în partea estică a continentului. În România, o mare parte dintre cinematografele tradiţionale 
au fost închise sau şi-au pierdut competitivitatea în faţa sălilor de cinema care funcţionează în incinta centre-
lor comerciale. În comparaţie cu anul 2005, numărul sălilor de cinema a scăzut cu 0,1 în cazul Romaniei şi a 
crescut cu 5,2 în cazul Franţei, cea mai mare scădere a acestui indicator înregistrându-se în cazul Ungariei – 
0,6 şi a Finlandei – 0,4. 

Graficul 18. Spectatori de operă în anul 2007



 

dddDeşi Norvegia găzduieşte mai multe săli de cinema decât Franţa, aceasta din urmă reuşeşte să devanseze 
Norvegia ca număr de locuri în cinema, înregistrând în acelaşi timp şi cea mai importantă creştere a numărului 
de cinematografe. Numărul de locuri disponibile în cinematografele româneşti a scăzut cu 1,3 faţă de anul 
2005, tendinţă confirmată şi de scăderea numărului de săli de cinema. Totuşi, cea mai importantă scădere s-a 
produs în Bulgaria, unde numărul de locuri s-a diminuat din 2004 până în 2007 cu 2,9. În ciuda faptului că 
Bulgaria şi Irlanda înregistrează un număr asemănător de săli de cinema, în privinţa locurilor disponibile în 
săli, Irlanda devansează Bulgaria cu 11,3 fapt ce indică o diferenţă marcantă de capacitate a sălilor de cinema 
din cele două ţări.
 

 

Graficul 19. Cinematografe în anul 2007



dddÎn România, frecvenţa proiecţiilor cinematografice este mai mare decât în state cu o infrastructură 
cinematografică mai bună, un exemplu fiind cazul Finlandei. Poziţia de lider a Norvegiei în acest clasament 
nu este deloc intâmplătoare, ţinând cont de faptul că se numară printre ţările cu cele mai multe săli şi locuri în 
cinematografe. 
 

Graficul 20. Cinematografe în anul 2007



dddCei mai mulţi spectatori în cinematografe  se înregistrează în Austria, Irlanda şi Franţa, ultimele două ţări 
dispunând şi de cel mai mare număr de locuri în sălile de proiecţie. Deşi în Norvegia rulează cel mai mare 
număr de spectacole, această ţară prezintă un număr mai redus de spectatori decât celelalte ţări mai sus-amint-
ite. În România, numărul mic de spectatori se asociază cu numărul redus de cinematografe şi de locuri în sălile 
de cinema, ceea ce subliniază interesul scăzut al românilor pentru acest tip de activitate culturală.

Graficul 21. Cinematografe în anul 2007



7. CONCLUZII
dddColectarea datelor s-a realizat cu dificultate, ca urmare a lipsei unui instrument comun la nivel internaţional 
de măsurare a dinamicii sectorului cultural. Aşadar, indicatorii folosiţi pentru aceasta variază puternic în funcţie 
de fiecare ţară . Ca o consecinţă, rezultatele ar trebui folosite pentru înţelegerea în ansamblu a sectorului cul-
tural european Ele sunt constituite ca răspuns al nevoii de înţelegere a poziţiei României în Europa din punct de 
vedere al infrastructurii şi consumului cultural. De asemenea, rezultatele pot servi pentru înţelegerea situaţiei 
României şi ar putea sta la baza deciziilor în vederea direcţiilor de concentrare ale politicilor culturale.
dddÎn ceea ce priveşte situaţia bibliotecilor publice în 2007, România se poziţionează la mijlocul clasamentu-
lui. Se remarcă totuşi o scădere puternică a numărului de cărţi disponibile în astfel de biblioteci, ca o posibilă 

Graficul 22. Cinematografe în anul 2007



consecinţă a ritmului lent cu care se desfăşoară procesul de digitizare. 
dddO altă dimensiune a culturii scrise inclusă în analiză, reprezentată de industria editorială, indică existenţa 
unor deficienţe în România privitor la producţia de carte şi ziare, precum şi la numărul de exemplare tipărite. 
Ţara noastră se află pe una din ultimele poziţii în Europa în ceea ce priveşte aceşti indicatori. ddd
dddVizitarea muzeelor în România înregistrează o tendinţă ascendentă, sincronizată de altfel, cu creşterea 
apetitului pentru astfel de activităţi la nivel european. De asemenea, numărul de muzee este printre cele mai 
ridicate din ţările a căror situaţie a fost analizată. 
dddDin perspectiva instituţiilor de spectacol şi numărului de spectacole, România se află într-o situaţie similară 
cu ţările Central şi Est Europene, distingându-se puternic de statele din nordul Europei, care înregistrează cote 
de infrastructură şi de consum de spectacole mult mai ridicate. Cu toate că România se află pe una dintre ul-
timele poziţii din punct de vedere al numărului de spectacole şi instituţii de spectacol, numărul de spectatori 
nu este cu mult mai mic decât în celelalte ţări europene incluse în studiu. Rezultatul ar putea indica o nevoie 
crescută de spectacole în România. 
dddInstituţiile de teatru din Europa au o distribuţie relativ uniformă, România încadrându-se la mijlocul cla-
samentului. Pe de altă parte, numărul de spectacole de teatru din ţara noastră este mai redus decât cele din 
majoritatea ţărilor luate în considerare pentru analiză. De asemenea, numărul de spectatori la teatru este printre 
cele mai reduse din Europa. În ceea ce priveşte instituţiile, spectacolele şi spectatorii de operă din Europa de 
Est, România ocupă unul din primele locuri. 
dddDin punct de vedere al cinematografelor România se clasează pe una din ultimele poziţii din Europa, cu cel 
mai mic număr săli şi locuri de cinema/ 1000 de locuitori. O posibilă explicaţie poate fi dată de închiderea unui 
număr mare de săli de cinema în România. Frecvenţa spectacolelor la cinema şi numărul spectatorilor sunt de 
asemenea scăzute în comparaţie cu majoritatea statelor incluse în analiză. 


