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INTRODUCERE

dddBarometrul de Consum Cultural reprezintă o cercetare sociologică care îşi propune să de-
scrie „peisajul cultural” în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele culturale din România 
şi modul în care acestea sunt valorificate. Această cercetare, realizată de Centrul de Studii şi 
Cercetări în Domeniul Culturii şi finanţată de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional a fost iniţiată în 2005 şi continuată anual, aflându-se în prezent la cea de-a patra 
ediţie.
dddBarometrul de consum cultural este gândit ca un proiect de lungă durată, propunându-şi să 
colecteze date empirice despre sectorul cultural din România urmărind:
 ddd•Acumularea de informaţii pentru a se urmări evoluţia în timp a sectorului cultural 
 ddd•Oferirea de explicaţii pentru comportamentele de consum cultural identificate
 ddd•Prognozarea evoluţiei acestor comportamente
 ddd•Oferirea unor informaţii actuale despre starea sectorului cultural care pot fi valorificate în 
implementarea politicilor culturale
 ddd•Colectarea de informaţii care să permită realizarea comparaţiilor internaţionale în ceea ce 
priveşte infrastructura şi consumul cultural.
dddSpecificul acestei cercetări, spre deosebire de alte demersuri similare realizate în domeniul 
culturii în România, constă în faptul că analizează evoluţia sectorului cultural pornind de la con-
sumatorii culturali şi căută să releve percepţia acestora asupra cantităţii de resurse disponibile, 
calităţii şi diversităţii acestora, gradului de accesibilitate şi proporţiei în care ele corespund ne-
voilor lor. Punerea în relaţie a infrastructurii culturale disponibile cu practicile de consum cultural 
ajută la conturarea unei priviri de ansamblu asupra sectorului cultural şi permite relevarea mo-
durilor în care sunt valorificate resursele şi a semnificaţiilor acordate acestora de publicul ţintă.
dddTemele care au fost abordate în această ediţie a Barometrului sunt: infrastructura de distribuţie 
a bunurilor şi serviciilor culturale, infrastructura culturală privată, capitalul cultural, migraţia, 
consumul TV, consumul de cultură scrisă, bugetul de timp şi timpul liber, patrimoniul cultural şi 
studii de gen.
dddNu intenţionăm să realizăm o diagnoză exhaustivă a sectorului cultural românesc de aceea, porn-
ind de la temele deja menţionate, am ales doar anumite aspecte pe care le-am analizat în detaliu. 
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dddSchema care urmează prezintă modelul sintetic folosit în interpretarea datelor. 

 

Figura 1. Schiţa cercetării
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I.  METODOLOGIA CERCETĂRII
 
dddBarometrul de consum cultural 2008 a fost realizat în perioada 15 noiembrie 2008 – 15 mai 
2009, în mai multe etape: între 15 noiembrie şi 29 ianuarie a avut loc colectarea datelor (prima 
fază: 15 noiembrie -10 decembrie; a doua fază: 5 ianuarie – 29 ianuarie), între 30 ianuarie şi 
15 februarie a avut loc controlul activităţii de colectarea şi construirea bazei de date, între 16 
februarie şi 10 martie a avut loc validarea bazei de date şi între 11 martie şi 15 mai a avut loc 
analiza răspunsurilor şi redactarea raportului de cercetare.
dddPrimele două etape ale cercetării au fost realizate de Totem Communication, institutul de 
cercetare care a câştigat licitaţia organizată de Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Cul-
turii pentru implementarea cercetării. Elaborarea chestionarului, precum şi activităţile presu-
puse de ultimele două etape ale proiectului au fost realizate de Centrul de Studii şi Cercetări 
în Domeniul Culturii. Datorită faptului că într-o primă fază cele două etape iniţiale au fost 
realizate nesatisfăcător conform standardelor beneficiarului, care a invalidat cercetarea, a fost 
necesară refacerea acestora. Acceptarea noilor date empirice s-a făcut pe baza unui proces de 
validare atent efectuat.
dddCercetarea a fost realizată pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional alcătuit din 1432 
de persoane. Pentru oraşul Bucureşti s-a dorit realizarea unei supraeşantionări care permite 
o analiză pertinentă la nivelul sectoarelor capitalei. Astfel, 433 dintre participanţi provin din 
Bucureşti. Eroarea maximă de eşantionare înregistrată pentru un interval de încredere de 95% 
este de +/-3% pentru analiza datelor la nivel naţional şi de +/-5% pentru capitală. Universul de 
eşantionare este alcătuit din cetăţeni români neinstituţionalizaţi cu vârstă de 15 ani şi peste. 
dddEşantionul, construit de Totem Communication conform specificaţiilor Centrului de Studii 
şi Cercetări în Domeniul Culturii, este unul de tip cvasi-probabilist, tristadial. Într-o primă 
etapă s-a realizat o stratificare în funcţie de cele opt regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Sud-
Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov), fiind apoi selectate 
câte patru judeţe din fiecare regiune, însumând în total 32 de judeţe. S-a continuat apoi cu 
stratificarea localităţilor în patru categorii: oraşe mari, oraşe mici, sate centre de comună şi 
sate periferice.        Au fost selectate patru localităţi din fiecare judeţ, una din fiecare categorie, 
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cumulând în total 128. În cea de-a treia etapă au fost selectaţi, din fiecare localitate, un număr 
de oameni, proporţional cu mărimea localităţii şi ţinând cont în acelaşi timp de raportul din-
tre numărul de locuitori din mediile de rezidenţă rural/urban. În selecţia gospodăriilor a fost 
utilizată tehnica drumului aleator. S-a ales, prin tragere la sorţi, un punct de plecare (o stradă şi 
un număr) de unde s-a început aplicarea chestionarelor, continuându-se apoi prin respectarea 
unor reguli simple care asigură validitatea datelor. Selecţia participanţilor s-a făcut pe baza 
regulii zilei de naştere, chestionarul fiind administrat persoanei din gospodărie de 15 ani şi 
peste care avea ziua de naştere cea mai apropiată de data curentă. Completarea chestionarului 
a fost realizată prin interviu faţă-în-faţă la domiciliul respondenţilor, operatorii fiind obligaţi 
să realizeze până la trei vizite pentru a intervieva persoana vizată.
dddBaza de date obţinută a fost ponderată în funcţie de sex, grupă de vârstă, mediu de rezidenţă 
şi regiune de dezvoltare, deoarece proporţia din eşantion a diferitelor categorii prezenta o aba-
tere de la proporţia care se înregistrează la nivelul întregii populaţii. Astfel, am calculat un 
coeficient de ponderare pornind de la raportul dintre proporţia persoanelor dintr-o categorie la 
nivelul populaţiei şi proporţia persoanelor din aceeaşi categorie în cadrul eşantionului obţinut. 
Am folosit acest coeficient pentru a ajusta datele colectate şi a creşte fidelitatea rezultatelor. 
Pentru municipiul Bucureşti a fost calculat un al doilea coeficient de ponderare care ia în con-
siderare şi variabile „sector”.
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II. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ

1. Aspecte metodologice 

dddÎn această secţiune ne-am propus să realizăm o descriere a distribuţiei tipului şi cantităţii 
de resurse culturale disponibile la nivelul regiunilor de dezvoltare. Este important să atra-
gem atenţia asupra faptului că de multe ori realitatea obiectivă poate fi reflectată distorsionat 
de participanţii la studiu, răspunsurile reprezentând percepţia subiectivă a acestora.  Prezen-
tarea situaţiei infrastructurii culturale din România în funcţie de regiunile de dezvoltare are 
ca particularitate faptul că oraşul Bucureşti a fost analizat separat de judeţul Ilfov, în vederea 
obţinerii unui set de informaţii detaliate despre cele două zone, care diferă prin prisma mai 
multor aspecte.
dddPrin infrastructură culturală se înţelege, în acest context, ansamblul de instituţii care oferă 
servicii şi produse cu caracter cultural, cum ar fi muzeele, teatrele, cinematografele, dar şi 
chioşcurile de ziare sau discotecile. În analiză au fost introduse şi alte tipuri de resurse, a căror 
legătură cu domeniul cultural este minimă, dar care contribuie la conturarea unei perspective 
de ansamblu asupra gradului de dezvoltare a zonei vizate: stadioane, centre xerox, săli de sport 
etc. 
dddParticipanţii la studiu au fost întrebaţi dacă în localitatea lor există sau se organizează 
anumite instituţii sau evenimente, putând să aleagă una din cele patru variante de răspuns con-
forme situaţiei în care se află: Nu, nu am avut niciodată; Am avut înainte de `89, dar nu mai 
avem; Am avut după `89, dar nu mai este; Da, acum avem, sau să bifeze opţiunea „Nu ştiu/
Nu răspund”. Respondenţilor li s-a cerut să precizeze şi dacă instituţia respectivă le este sau 
nu necesară, obţinându-se astfel informaţii despre orizontul nevoilor lor. Plecând de la aceste 
date, am construit un clasament al regiunilor de dezvoltare în funcţie de distribuţia tipurilor de 
infrastructură.
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2. Distribuţia infrastructurii culturale pe regiuni de dezvoltare

dddÎn cele ce urmează vom prezenta modul în care se distribuie infrastructura culturală în 
funcţie de regiunea de dezvoltare. Oraşul Bucureşti este perceput de respondenti ca zona cu 
cele mai multe resurse culturale, fiind urmat la o distanta relativ mică de regiunea Nord-Est. 
dddLa polul opus se pozitioneaza judeţul Ilfov, considerat de locuitorii săi ca fiind zona cea mai 
puţin bogată în acest tip de resurse. Tabelul 1 prezintă clasamentul distribuţiei infrastructurii 
culturale pe regiuni de dezvoltare, procentele reprezentand  ponderea celor care au menţionat 
că dispun în prezent de aceste resurse culturale.

Tabelul 1. Ierarhia regiunilor de dezvoltare în funcţie de resursele culturale existente identificate de 
respondenţi
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dddOraşul Bucureşti se află în fruntea ierarhiei atât din perspectiva scorului de infrastructură 
culturală, cât şi din perspectiva răspunsurilor la întrebarea privind existenţa diferitelor tipuri de 
infrastructură. 68% dintre participanţii la studiu cu domiciliul în capitală sunt de părere că în 
oraşul lor se află disponibile toate cele 22 de categorii de infrastructură. În regiunea Vest, aflată 
pe poziţia secundă, procentul scade la doar 25%, în timp ce în regiunile Nord-Vest şi Sud-Est 
se înregistrează răspunsuri afirmative în proporţie de 20%. În schimb, în Ilfov nici una dintre 
persoanele intervievate nu a putut identifica în localitatea sa toate categoriile de resurse. În 
România, cel mai răspândit tip de infrastructură este reprezentat de căminele culturale/casele 
de cultură, acestea fiind urmate de biblioteci şi de discoteci. Teatrele de operă, cinematografele 
şi teatrele sunt aşezămintele culturale cel mai rar menţionate.
    În concluzie, regiunile de dezvoltare se aseamănă în mare măsură în ceea ce priveşte resursele 

Harta 1. Infrastructura culturală existentă şi tipurile de infrastructura necesare fiecărei regiuni



11

culturale identificate cel mai frecvent şi cel mai rar, cu excepţia oraşului Bucureşti şi a judeţului 
Ilfov. Harta 1 ilustrează sugestiv rezultatele deja prezentate, grupând de această dată capitala 
cu zona Ilfovului, conform clasificărilor oficiale. Acesta este principalul motiv pentru care re-
giunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov este surclasată în clasamentul zonelor de regiunile Nord-
Est, Sud-Est, Nord-Vest şi Centru, deoarece deşi în capitală se găsesc cele mai multe resurse, 
în împrejurimile acesteia infrastructura culturală lipseşte.

3. Distribuţia tipurilor de infrastructură culturală pe regiuni de        
dezvoltare

dddUrmătoarea analiză evidenţiază distribuţia fiecărui tip de infrastructură culturală la nivelul regiunilor 
de dezvoltare. Astfel, chioşcurile de distribuţie a presei reprezintă acea resursă răspândită relativ uniform 
la nivelul regiunilor de dezvoltare. După cum se preconiza, toţi respondenţii din oraşul Bucureşti au con-
firmat existenţa chioşcurilor de ziare. La polul opus se află judeţul Ilfov (42%), urmat de zonele Nord-
Vest şi Nord-Est (49%, respectiv 50%).         dddDemn de remarcat este faptul că doar 1% dintre 
persoanele intervievate au menţionat prezenţa chioşcurilor înainte de anul 1989 şi dispariţia acestora în 
prezent. Această constatare poate fi explicată prin faptul că, în general, reţelele de distribuţie a presei s-au 
dezvoltat, chioşcurile înmulţindu-se odată cu creşterea numărului de publicaţii şi a consumului de presă 
scrisă. Înainte de 1989, numărul titlurilor de presă era mai redus, răspândirea ziarelor era limitata, cererea 
de puncte de distribuţie fiind, în consecinţă, scăzută.
dddO situaţie diferită apare în cazul bibliotecilor care sunt, la nivel naţional, mai răspândite decât 
chioşcurile de ziare, 82% din totalul respondenţilor afirmând că există astfel de resurse în localitatea lor, 
faţă de 70% în cazul chioşcurilor. Un caz aparte îl reprezintă şi de această dată judeţul Ilfov, unde doar 
22% dintre participanţii la studiu au confirmat existenţa acestui tip de infrastructură, în comparaţie cu 
regiunea Sud-Est (82%) sau cu oraşul Bucureşti (99%). Mai mult, 25% dintre persoanele intervievate au 
mentionat prezenţa unor astfel de instituţii înainte de 1989 şi dispariţia lor în prezent, în regiunea Centru 
procentul acestor respondenţi atingând valoarea de 10%.
dddÎn ceea ce priveşte librăriile, oraşul Bucureşti se află din nou pe primul loc, cu un procent de 100%, 
urmat de regiunea Centru, cu 64%. Cele mai puţine librării se află în Ilfov, la mare distanţă de toate cele-
lalte regiuni. Aici, 23% dintre respondenţi au afirmat că după anul 1989 au fost deschise librării, care nu 
au rezistat totusi până în prezent. Privind in ansamblu situatia regiunilor, putem concluziona că procentul 
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persoanelor care identifică existenţa librăriilor în localitatea lor (58%) este mai mic decât al celor care 
indică existenţa bibliotecilor (77%). 
dddLa nivel regional, situaţia papetăriilor este asemănătoare cu cea a librăriilor, procentul celor care men-
tioneaza existenta acestui tip de resursă în localitatea lor fiind de aproximativ 50% la nivel naţional. Sin-
gura diferenţă este întâlnită la nivelul judeţului Ilfov, unde 42% dintre participanţi susţin că au în prezent 
papetării, în timp ce în cazul librăriilor procentul este de doar 24%.
dddRăspândirea centrelor de închiriere audio/video atinge nivelul cel mai ridicat în oraşul Bucureşti, unde 
99% dintre respondenţi au confirmat existenţa acestui tip de resursă. Cel mai scăzut nivel se înregistrează 
în judeţul Ilfov (27%), urmat îndeaproape de regiunea Sud-Muntenia (29%). Acest tip de infrastructură 
este mai rar întâlnită în general, lipsind din multe localităţi. În regiunile Sud şi Vest aceste centre au fost 
înfiinţate după anul 1989, dar nu mai funcţionează în prezent.
dddUn caz aparte îl reprezintă situaţia cinematografelor: în capitală, 99% dintre participanţi confirmă 
existenţa cinematografelor, în timp ce majoritatea respondenţilor din Ilfov (96%) afirmă lipsa acestei 
resurse culturale din localitatea lor. În afară de oraşul Bucureşti, restul ţării dispune într-o măsură relativ 
mică de acest tip de infrastructură (între 21% şi 38% dintre respondenţi menţioneză existenţa unui cin-
ematograf). De asemenea, anumite localităţi din regiunile Centru, Vest şi Sud-Vest au găzduit la un mo-
ment dat cinematografe, însă acestea au fost desfiinţate între timp. 
dddSituaţia teatrelor este diferită de cea a cinematografelor. În timp ce în oraşul Bucureşti toţii respondenţii 
au indicat existenţa teatrelor, în zone precum Nord-Est, Sud sau Nord-Est, procentul scade la 28%, 21% 
respectiv 4%. La nivel naţional, cu excepţia capitalei, prezenţa acestui tip de instituţie este scăzută – 39%. 
Asemănător, este semnalată şi lipsa teatrelor de operă, capitala constituind singura excepţie, 100% dintre 
respondenţi semnalând existenţa acestora, în timp ce la nivel naţional prezenţa acestor instituţii este de 
doar 30%. Răspândirea teatrelor de operetă este mai mică decât cea a teatrelor în toate regiunile de dez-
voltare. 
dddLa nivel naţional, sălile de spectacole sunt prezente într-o mai mare măsură (52% dintre respondenţi 
le confirmă existenţa în localitate) decât teatrele (39%) sau teatrele de operă (30%). În regiunea Centru 
procentul celor care beneficiază de săli de spectacole atinge un nivel de 72%, în timp ce în Ilfov acesta se 
menţine scăzut, atingând un nivel de doar 15%.
dddÎn ceea ce priveşte muzeele şi expoziţiile, se observă faptul că existenţa primelor este mai frecvent 
menţionată decât a celor din urmă. Diferenţele între procente sunt însă relativ mici, spre exemplu, în 
regiunea Centru 55% dintre cei intervievaţi afirmă că există muzee, în timp ce 47% susţin existenţa 
expoziţiilor. Se poate sesiza însă o legătură între cele două tipuri de resurse culturale, deoarece ierar-
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hia regiunilor pe baza răspunsurilor participanţilor la întrebarea privind existenţa muzeelor este aproape 
identică cu cea formată pornind de la afirmaţiile despre expoziţii. Se poate astfel înainta ipoteza potrivit 
căreia, conceptele de „muzeu” şi cel de „expoziţie” se află într-o strânsă legătură, oamenii nefăcând o 
distincţie clară între ele. Procentele mai mari în cazul muzeelor indică însă faptul că acestea au un grad 
mai mare de prototipicalitate, fiind astfel uşor de reţinut. O descriere detaliată a conduitei de vizitare a 
muzeelor şi expoziţiilor se regăseşte în secţiunea Infrastructura Muzeală şi Comportamentul de Con-
sum. 
dddÎn ceea ce priveşte căminele culturale/casele de cultură, acestea sunt foarte răspândite în toate zonele 
ţării, cu o frecvenţă mai ridicată în regiunile Vest şi Nord-Vest (89%) şi cel mai rar în Ilfov (34%). Deşi 
în oraşul Bucureşti numărul caselor de cultură este relativ mic (cele mai cunoscute fiind Casa de Cultură 
a Studenţilor sau Casa de Cultură Nicolae Bălcescu), 86% dintre cei intervievaţi au identificat existenţa 
acestor resurse, fapt ce poate fi explicat de notorietatea instituţiilor menţionate anterior, dar şi de percepţia 
că, în general, în capitală sunt disponibile cele mai multe resurse culturale. Situatia judeţului Ilfov este 
una interesantă, 37% dintre respondenţi afirmând că, deşi înainte de 1989 au existat astfel de instituţii în 
localitatea lor, acestea au disparut în prezent. O posibilă explicaţie ar fi faptul că după 1989 activităţile 
organizate de căminele culturale au fost din ce în ce mai rare, ceea ce a condus la scăderea interesului 
oamenilor pentru acest tip de instituţie.
dddO altă resursă culturală foarte răspândită în România este reprezentată de talciocurile/târgurile region-
ale şi judeţene. Procentul cel mai mare de respondenţi care remarcă acest tip de infrastructură se află în 
oraşul Bucureşti (96%), urmat de regiunea Sud-Est (79%). În schimb, în Ilfov şi în regiunea de Sud doar 
45% dintre respondenţii indică existenţa talciocurilor în localităţile lor. Festivalurile/sărbătorile specifice 
sunt des întâlnite, oraşul Bucureşti aflându-se în fruntea ierarhiei (99%), urmat de regiunile Vest (85%) şi 
Sud-Est (73%). Din nou, cea mai mică valoare se înregistrează în judeţul Ilfov (37%).
dddDistribuţia obiectivelor de patrimoniu (monumente, mânăstiri istorice, situri arheologice, cetăţi etc.) 
este relativ uniformă pe întreg teritoriul ţării. În timp ce în capitală acest tip de infrastructură este iden-
tificat de toţi respondenţii, în alte regiuni se înregistrează procente care nu depăşesc 70%, iar în Ilfov 
proporţia răspunsurilor afirmative este de 29%. Această situaţie se datorează faptului că respondenţii s-au 
referit strict la localitatea din care provin şi nu toate localităţile găzduiesc obiective de patrimoniu. 
dddÎn concluzie, în România resursele culturale sunt distribuite inegal pe teritoriul ţării, fiind concetrate 
mai degrabă în capitală. Recunoaşterea prezenţei sau absenţei anumitor resurse culturale la nivel lo-
cal este corelată cu nevoia percepută fata de aceste tipuri de infrastructură publică. În continuare, vom 
analiza in detaliu nevoile populaţiei cu privire la infrastructura culturală.
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III. NEVOIA DE INFRASTRUCTURĂ PUBLICĂ

1.  Aspecte metodologice 

dddÎn urma analizei factoriale1  am grupat infrastructura culturală publică pe 4 categorii: 
infrastructură culturală clasică, infrastructură modernă-divertisment, infrastructură de informare 
şi infrastructură culturală locală. Tipurile de instituţii/ofertanţi de cultură/ accesorii din fiecare 
categorie de infrastructură s-au grupat în felul următor: 

Figura 2. Tipologia infrastructurii publice de distribuţie a bunurilor şi serviciilor culturale
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dddDin analiza nevoilor generale de infrastructură culturală publică ale populaţiei, a reieşit faptul 
că nu tipurile infrastructura care lipsesc sunt şi cele percepute ca fiind necesare. Indiferent  de 
nivelul accesibilităţii la diferite tipuri de infrastructură, persoanele intervievate considera unele 
categorii de resurse culturale ca fiind mai necesare. Aşadar, am analizat modul în care se dis-
tribuie tipurile de infrastructură publică necesare în funcţie de regiunile de dezvoltare şi de vârsta 
populaţiei.

2. Nevoia de infrastructură culturală publică pe regiunile de dezvoltare

dddPentru a descrie modul în care sunt distribuite tipurile de infrastructură publică necesare în 
fiecare regiune de dezvoltare am construit o hartă (Harta 2), în care am reprezentat prin gradaţia 
culorilor media numărului tipurilor de infrastructură necesare unei persoane. Astfel, culoarea 
cea mai intensă corespunde valorii celei mai mari: spre exemplu, în regiunea Sud-Muntenia, 
media tipurilor de infrastructură publică considerate necesare este 14, aceasta reprezentând 
numărul de tipuri de infrastructură pe care le consideră necesare în medie o persoană din 
această regiune a ţării. Se observă că mediile tipurilor de infrastructură publică sunt aceleaşi 
pentru mai multe regiuni şi că valorile mediilor sunt foarte apropiate, ceea ce înseamnă că la 
nivel naţional nevoia de infrastructură publică are un caracter mai degrabă uniform. Regiunile 
cu cea mai mare medie sunt: Nord-Est, Sud-Est şi Bucureşti-Ilfov cu o medie de 16 tipuri de 
instituţii necesare/ persoană, fiind urmate de regiunea Centru cu o medie de 15 şi de regiunile 
Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Muntenia cu o medie de 14 tipuri de instituţii necesare/
persoană, regiunea Vest înregistrând cea mai mică medie (13).
dddAm inclus în aceeaşi hartă primele trei poziţii ale clasamentului celor mai necesare trei 
tipuri de infrastructură publică pe fiecare regiune de dezvoltare. Se observă o similaritate în-
tre regiuni din acest punct de vedere, din cele 22 de tipuri de infrastructură publică, cele mai 
necesare fiind considerate aceleaşi: chioşcurile de presă, festivalurile şi căminele culturale. 
dddAcest aspect indică nevoia de structuri care să sprijine activităţile de informare, precum si 
cele recreative.
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Harta 2. Media şi topul primelor trei tipuri de infrastructură publică necesare pe regiuni de dezvoltare
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3. Nevoia de infrastructură culturală publică pe grupe de vârstă

dddÎn ceea ce priveşte nevoia de infrastructură culturală publică în funcţie de vârstă, am realizat 
două clasamente: al celor mai necesare şi al celor mai puţin necesare tipuri de infrastructură 
(Tabelul 2). Se poate observa că, indiferent de grupa de vârstă, în fruntea clasamentului celor 
mai necesare tipuri de infrastructură culturală se situează infrastructura de informare (chioşc 
de distribuire a presei, librării, centre xerox) şi infrastructura culturală locală (talcioc/târguri 
regionale, judeţene, festivaluri/sărbători specifice, cămine culturale/case de cultură).
dddÎn ceea ce priveşte clasamentul celor mai necesare tipuri de infrastructură, se observă anu-
mite diferenţe: pentru grupa de vârstă 15-24 ani, pe poziţia a doua se găsesc sălile de sport. 
Un alt tip de infrastructură care apare doar în cazul acestei grupe este reprezentat de discoteci/
cluburi. Librăriile apar ca tip de infrastructură publică necesară grupelor de vârstă de la 15 la 
54 de ani, în timp ce talciocurile şi/sau târgurile regionale/judeţene apar ca fiind necesare gru-
pelor de vârstă 45-54 ani, 55-64 ani, 65 ani şi peste. 
dddPentru grupa de vârstă 15-24 de ani, în clasamentul celor mai puţin necesare tipuri de 
infrastructură publică se regăsesc doar tipuri de infrastructură culturală clasică (magazine de 
artizanat, teatru de operă, operetă, filarmonică, săli de expoziţii, săli de spectacole). Aceeaşi 
situaţie se defineşte şi pentru restul grupelor de vârstă, cu observaţia că pe măsură ce se 
înaintează în vârstă, în lista tipurilor de infrastructura mai puţin necesare apar şi categorii care 
fac parte din infrastructura modernă-divertisment (discoteci/cluburi, Internet Café-uri, săli de 
internet, jocuri).
dddCaracterul pragmatic al nevoilor, în funcţie de care populaţia clasifică tipurile de 
infrastructură constituie o posibilă explicaţie a ordonării prezentate în cadrul celor două clasa-
mente. Respondenţii tind să clasifice infrastructura culturală publică în funcţie de nevoile cu 
un grad ridicat de proximitate (nevoi zilnice), considerând necesare tipurile de infrastructură 
publică pe care le utilizează cel mai frecvent şi care răspund unor nevoi ce pot fi încadrate, 
după clasificarea nevoilor realizată de Maslow, în tipologia unor nevoi „de bază”2 . Acestea 
primează şi, o dată satisfăcute, se poate trece la împlinirea celorlalte tipuri de nevoi, cum ar fi 
cele cognitive (de a cunoaşte, de a înţelege şi de a explora) sau cele estetice (pentru frumuseţe, 
ordine, simetrie). Toate tipurile de infrastructură publică culturală răspund unor nevoi cu car-
acter cognitiv. Totuşi, dintre acestea se evidenţiază unele nevoi cu un nivel de pragmatism mai 
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ridicat, pe care le putem numi nevoi cognitiv-pragmatice şi pe care le putem integra în cat-
egoria nevoilor de bază/primare. Nevoile cu un slab caracter pragmatic intră în categoria celor 
secundare, numite şi nevoie cognitiv-estetice. Datorită componentei cognitive mai puternice 
aceste nevoie sunt satisfăcute după cele primare. 

Tabelul 2.Topul celor mai necesare şi celor mai puţin necesare tipuri de infrastructură 
culturală pe grupe de vârstă
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IV. NEVOILE DE INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ: 
DIFERENŢE ÎNTRE TIPURI DE ORAŞE

1. Aspecte metodologice 

dddNevoia de infrastructură pentru distribuţia bunurilor culturale a fost măsurată în cadrul 
cercetării prin întrebarea „Vă este (sunt) necesar(e)…?” însoţită de o listă de tipuri de 
infrastructură, având ca variante de răspuns „da” şi „nu”. În continuare, prezentăm o comparaţie 
a nevoilor privind infrastructura culturală în funcţie de mediul de rezidenţă „urban”,  realizând 
distincţia între „oraşe foarte mari” (cu peste 200 000 de locuitori), „oraşe mari” (100 - 200 000 
de locuitori), „oraşe mici” (30 - 100 000 de locuitori) şi „oraşe foarte mici” (sub 30 000 de 
locuitori). Axarea analizei pe zona urbană se justifică prin aceea că în mediul urban consumul 
cultural este mai intens şi există mecanismele necesare dezvoltării de noi nevoi culturale la 
nivelul populaţiei.

2. Necesitatatea percepută pentru tipuri de infrastructură

dddO trăsătură comună oraşelor analizate este faptul că tipurile de infrastructură considerate 
cele mai necesare sunt chioşcurile de distribuţie a presei, centrele xerox, librăriile şi festivalurile 
sau sărbătorile specifice.

2.1. Oraşele foarte mari şi mari

dddDincolo de tipurile de infrastructură menţionate anterior, sălile de spectacol (75%), obiec-
tivele de patrimoniu (73%), teatrele (72%), talciocurile (71%), muzeele (71%) şi papetăriile 
(70%) sunt cel mai frecvent menţionate ca fiind necesare în cazul oraşelor cu peste 200 000 de 
locuitori. La polul opus se află centrele de închiriere audio-video (57%), teatrele de operă sau 
operetă (56%), discotecile, cluburile (55%) şi Internet café-urile (52%).   



20

dddÎn ceea ce priveşte oraşele cu 100-200 000 de locuitori, cel mai des menţionate tipuri 
de infrastructură necesare sunt obiectivele de patrimoniu (88%), sălile de spectacole (84%), 
papetăriile (82%), talciocurile (80%), magazinele de artizanat (80%), teatrele (79%) şi mu-
zeele (78%). La fel ca în cazul oraşelor foarte mari, cele mai mici procente sunt obţinute de 
internet café-uri (61%), teatrele de operă şi operetă (61%), discoteci, cluburi (55%) şi centrele 
de închiriere audio-video (49%).

2.2. Oraşele mici şi foarte mici  
dddO diferenţă importantă în cazul oraşelor mici se referă la faptul că cele mai necesare tipuri 
de infrastructură culturală sunt: casele de cultură (76%), urmate de talciocuri (72%), săli de 
spectacole (71%), obiective de patrimoniu (67%), biblioteci (66%) şi de magazine de artizanat 
(66%). Ultimele poziţii sunt ocupate de aceleaşi mijloace de distribuţie a bunurilor culturale 
ca şi în cazul oraşelor foarte mari şi mari, însă într-o ordine modificată, cel mai mic procent 
obţinându-l de data aceasta teatrele de operă şi operetă (42%).
dddAsemănător, cea mai mare parte a locuitorilor oraşelor foarte mici (84%) menţionează că 
le sunt necesare casele de cultură. Pentru aceste localităţi, celelalte tipuri de infrastructură a 
căror necesitate este percepută într-o măsură conisderabilă sunt: bibliotecile (79%), sălile de 
spectacol (76%), papetăriile (76%), stadioanele (76%) şi talciocurile (74%). Şi în acest caz, cel 
mai puţin necesare tipuri de infrastuctura sunt teatrele de operă şi operetă (39%),  precedate de 
centrele de închiriere (50%), discotecile, internet cafe-urile şi magazinele de artizanat (fiecare 
cu câte 58%).
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Tabelul 3. Nevoia de infrastructură de distribuţie a bunurilor culturale în mediul urban, procentele celor ce au răspuns “da”
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3. Ce factori influenţează percepţia necesităţii de infrastructură?

dddÎn urma analizei descriptive a răspunsurilor la întrebarea “Vă este (sunt) necesar(e)…?” se 
remarcă, în unele cazuri, o variaţie a necesităţii declarate pentru anumite tipuri de infrastructură 
în funcţie de mărimea oraşului de rezidenţă (ex.: în oraşele mari sunt mai degrabă necesare 
teatrele sau muzeele, iar în cele mici şi foarte mici căminele culturale). Pentru a verifica în ce 
măsură variabila „mediu de rezidenţă” determină necesitatea percepută de infrastructură, am 
realizat o analiză în care am introdus factori precum nivelul de educaţie, vârsta, experienţei de 
vizitare/locuire în străinătate în familie şi tipurile de infrastructură în localitate (Tabelul 4). 

Tabelul 4. Relaţia dintre infrastructura necesară, mărimea oraşului, trăsături indiviuale
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dddSe observă că, într-adevăr, tipul de oraş influenţează în unele cazuri percepţia asupra 
necesităţii unor categorii de infrastructură. Locuitorii oraşelor foarte mari consideră necesară 
existenţa muzeelor, teatrelor şi teatrelor de operă şi operetă şi mai puţin necesară existenţa 
sălilor de internet şi a căminelor/caselor de cultură. La rândul lor, locuitorii din oraşele mari 
(100-200 de mii de locuitori), menţioneză mai frecvent necesitatea teatrelor (dramatice şi de 
operă/operetă) decât a instituţiilor precum casele de cultură, sălile de internet, sălile de sport 
şi stadioanele. Locuitorii din mediile urbane mici tind să considere că le sunt mai necesare 
teatrele, sălile de spectacole, magazinele de artizanat, teatrele de operă şi mai puţin tipuri de 
infrastructură precum benzinăriile cu magazine, discotecile sau sălile de internet.  
dddAccesul la diferitele tipuri de infrastructură culturală şi vârsta sunt alţi doi factori care 
influenţează într-o măsură considerabilă percepţia asupra infrastructurii. Interesant este faptul 
că, deşi percep lipsa anumitor tipuri de infrastructură, respondenţii nu subliniază şi necesitatea 
acestora. Spre exemplu, dacă în localitate nu există biblioteci acestea nu vor fi neaparat con-
siderate necesare, în schimb prezenţa acestora le determină statutul de a fi necesare.
dddO explicaţie pentru această situaţie poate fi aceea că, dincolo de factorii socio-demografici 
(precum vârsta sau nivelul de educaţie), cererea de bunuri culturale (şi implicit perceperea 
necesităţii acestora) este influenţată de „expunerea anterioară” la astfel de produse3. Cu alte 
cuvinte, „cultivarea gustului” influenţează cererea şi nevoia de bunuri culturale. În acest sens, 
se poate vorbi de „formarea obiceiurilor” şi „învăţarea prin utilizare”4 . În primul caz, con-
sumul anterior de bunuri culturale determină conturarea unor atitudini viitoare previzibile faţă 
de consum prin formarea de obiceiuri. Învăţarea prin utilizare (learning by consuming) se 
referă la faptul că publicul consumator se află într-o stare de incertitudine cu privire la funcţiile 
anumitor bunuri culturale, însă, prin experienţe de consum îşi formează preferinţe. În cazul 
mediului urban românesc, prezenţa sau absenţa diferitelor tipuri de infrastructură culturală din 
localitate influenţează direct procesul de „expunere” la bunuri culturale şi formare a gustului 
şi, prin aceasta, determină modul în care este percepută necesitatea infrastructurii de distribuţie 
a bunurilor culturale. 
dddTabelul 4 prezintă rezultatele a 13 modele de regresie binomială logistică. Variabilele de-
pendente (de explicat) sunt tipurile de infrastructură percepute ca necesare şi sunt trecute pe 
liniile tabelului (biblioteci, festivaluri etc). Variabilele independente (ce explică necesitatea 
sau lipsa acesteia) se regăsesc pe coloane: mărimea oraşului, nivelul de educaţie, existenţa 
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experienţei de migraţie în cadrul gospodăriei, existenţa tipurilor de infrastructură în localitate şi 
vârsta respondentului. În cazul educaţiei, am introdus în tabel numai acele niveluri pentru care 
s-a obţinut o relaţie semnificativă (fără şcoală, şcoală primară, gimnaziu, şcoala postliceală). 
Am notat cu „+” relaţiile semnificative de proporţionalitate directă, cu „-“ pe cele semnificative 
de proporţionalitate indirectă şi cu „0” relaţiile nesemnificative pentru un nivel de semnificaţie 
p=0.05. Tipurile de oraş au drept categorie de referinţă „oraşe foarte mici”, iar nivelul de 
educaţie, categoria „studii postuniversitare”. 
dddModele de citire a tabelului: 1) prezenţa bibliotecii în localitatea de rezidenţă este urmată, 
în medie, de perceperea acestui tip de infrastructură ca fiind necesar; 2) locuirea într-un oraş 
foarte mare, prin comparaţie cu locuirea într-un un oraş foarte mic, este urmată în medie de 
perceperea muzeelor ca fiind necesare; 3) nivelul gimnazial, prin comparaţie cu nivelul post-
universitar, este urmat în medie de lipsa perceperii teatrelor ca fiind necesare.
dddÎn ceea ce priveşte influenţa vârstei asupra percepţiei despre necesitatea tipurilor de 
infrastructură, odată cu creşterea mediei de vârstă, scade numărul de tipuri de infrastructură 
considerate necesare. Acest lucru ar putea fi explicat prin faptul că  nivelul de şcolarizare al 
populaţiei scade odată cu creşterea mediei de vârstă (Tabelul 5). 

 
Tabelul 5. Nivelul de educaţie în funcţie de vârsta respondenţilor
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dddAnalizând modul în care nivelul de educaţie influenţează percepţia asupra necesităţii de 
infrastructură culturală,  se observă că un nivel scăzut de educaţie (fără şcoală, şcoală primară 
sau gimnaziu) determină o percepţie conform căreia bibliotecile, muzeele sau teatrele sunt 
puţin necesare. 
dddExistenţa în familie a unei experienţe de locuire sau vizitare a altor ţări influenţează nega-
tiv percepţia necesităţii în cazul librăriilor, centrelor de închiriere audio/video, muzeelor, cin-
ematografelor şi teatrelor de operă, adică aceste tipuri de infrastructură sunt mai degrabă con-
siderate a nu fi necesare. Situaţia ar putea fi explicată prin faptul ca respondeţii aparţinând 
acestei categorii sociale dispun de diferite tipuri de infrastructură domestică de consum cul-
tural (calculator, conexiune rapidă la internet, sistem home cinema, antenă satelit etc.).
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V. INDICELE DE CONSUM CULTURAL

1. Aspecte metodologice 

dddÎn această secţiune sunt analizaţi factorii care influenţează consumul cultural. Consumul 
cultural este definit prin ansamblul de comportamente prin care o persoană utilizează infra-
structura culturală (spre exemplu: vizitează muzee, vizionează emisiuni culturale etc.), pre-
cum şi prin care îşi exprimă interesul pentru diferite tipuri de resurse culturale (spre exem-
plu: colecţionează de cărţi, cunoaşte numelor unor autori, pictori români/străini etc.). Pornind 
de la aceste aspecte, am construit un scor al consumului cultural pentru fiecare persoana 
intervievată, . Valorile acestui scor variază între zero (minimum) şi două sute (maximum). În 
cazul respondenţilor din acest studiu, valoarea cea mai mică înregistrată este zero, în timp ce 
scorul cel mai mare este 179. De menţionat este faptul că aproape toate cazurile (99,7%) se 
plasează în intervalul 0 – 100.
dddÎnainte de a descrie rezultatele obţinute, vom prezenta pe scurt ipotezele de la care s-a 
pornit, astfel încât, la final, să poată fi posibilă determinarea validităţii acestora. Plecând de la 
un studiu care abordează o temă similară, desfăşurat în spaţiul european, asiatic şi nord-amer-
ican (Katz-Gerro, 2002) au fost introduse în analiza variabile precum sexul, vârsta, religia, 
educaţia, venitul sau ocupaţia persoanelor intervievate, considerându-se că aceste variabile 
reprezintă determinanţi ai nivelului de consum cultural. Pe lângă aceste caracteristici socio-
demografice, au fost introduse în analiză şi alte categorii de variabile care ţin de„stilul de 
viaţă” al respondenţilor.
dddPentru început, în analiză au fost incluşi 23 de factori cu potenţial de influenţă asupra con-
sumului cultural. Doar o parte dintre aceştia s-au dovedit a fi determinanţi ai nivelul de con-
sum cultural  (Graficul 1)5. Împreună, variabilele care determină scorul consumului cultural 
înregistrat de participanţi explică aproximativ 60% din variaţia acestuia6.  
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2. Determinanţii consumului cultural 

dddÎn continuare, fiecare variabilă va fi supusă analizei, începând cu cea care are cea mai 
ridicată putere de determinare a consumului cultural – educaţia, ceea ce înseamnă că educaţia 
influenţează în cea mai mare măsura nivelul consumului cultural. Astfel, persoanele cu un 
„apetit cultural” mai ridicat au un parcurs educaţional mai lung.
dddO altă serie de factori care influenţează puternic conduita de consum cultural este reprezentată 
de preferinţele muzicale. Acestea fac parte din categoria variabilelor „stil de viaţă” şi ajută 
la conturarea unui profil rafinat al consumatorului cultural. Printre preferinţele muzicale ale 
acestuia se numără muzica simfonică/operă, hip hop-ul/rap-ul, muzica electronică/house sau 
muzica rock/alternativă. Trebuie menţionat faptul că, iniţial, în analiză au fost incluse 14 ge-
nuri muzicale. Dintre acestea, doar cele menţionate anterior au avut o contribuţie semnificativă 
în determinarea indicelui de consum cultural.
dddDeşi mediul de rezidenţă nu s-a dovedit a fi un factor important în predicţia consumului cul-
tural, a locui în Bucureşti conduce la o creştere a frecvenţei de utilizare a resurselor culturale. 
dddAstfel, se poate inainta ipoteza potrivit căreia o ofertă bogată de resurse culturale determină 
un nivel ridicat al scorului de consum cultural. Frecvenţa cu care respondenţii vizitează obiec-
tivele de patrimoniu din zona în care locuiesc şi procentul din venit alocat activităţilor culturale 
sunt doi indicatori din categoria celor legaţi de stilul de viaţă care influenţează pozitiv nivelul 
scorului de consum cultural, adică persoanele care vizitează des obiectivele de patrimoniu 
aflate în împrejurimile localităţii de reşedinţă şi care cheltuiesc un procent mare din venituri 
pe activităţi culturale înregistrează scoruri ridicate ale consumului cultural.
dddA avea un calculator personal este un alt factor ce ţine de stilul de viaţă care influenţează 
consumul cultural,cei care deţin o astfel de resursă înregistrând scoruri ridicate de consum 
cultural. O posibilă explicaţie a acestei relaţii este faptul că persoanele care posedă un calcula-
tor practică mai adesea anumite activităţi culturale cuprinse în calculul scorului (vizionează de 
filme, ascultă muzică etc.).
dddAm lăsat la sfârşit un factor care în mod surprinzător determină indicele de consum cul-
tural şi pentru care identificarea unor explicaţii pertinente necesită o analiză separată pe care 
însă nu o vom realiza în acest moment. Este vorba despre vizionarea desenelor animate pentru 
care este necesar să reamintim  faptul că vârsta a fost luată în calcul în această analiză, dar 
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s-a dovedit a nu influenţa în vreun fel comportamentul de consum al participanţilor. Mai mult, 
această cercetare a avut ca limită inferioară vârsta de 15 ani, ceea ce elimină ipoteza potriv-
it căreia doar copiii sunt categoria de public pentru desenele animate. În schimb, analizând 
distribuţia răspunsurilor acestei variabile, observăm că persoanele cu vârsta între 25 şi 34 de 
ani, comparativ cu alte categorii de vârstă, afirmă că se uită cel mai des la acest tip de emisiuni. 
dddAstfel, putem să ne imaginăm că nu este vorba neapărat despre desenele difuzate pe canale 
precum Cartoon Network sau Jetix, ci mai degrabă despre desene animate adresate şi adulţilor 
de tipul serialelor (The Simpsons, South Park etc.) sau din categoria filmelor de animaţie (Ice 
Age, Shreck, Kong Fu Panda etc.). În acest sens preferinţa pentru desene animate îşi găseşte o 
explicaţie pertinentă a locului său  printre predictorii consumului cultural.
dddÎn concluzie, nivelul consumului cultural derivă mai degrabă din stilul de viaţă al respon-
dentului, descris cu ajutorul unor indicatori precum preferinţele muzicale sau artistice, gradul 
de vizitare al obiectivelor de patrimoniu, procentul de venit destinat activităţilor culturale, 
deţinerea unui computer şi este condiţionat de educaţie. 
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VI. SURSELE DE CONSUM DOMESTIC VERSUS       
CONSUM PUBLIC

1. Aspecte metodologice 

dddÎn cadrul acestei secţiuni s-a urmărit realizarea unei analize a surselor de consum cultural 
utilizate de respondenţi. Astfel, au fost luate în considerare mai multe aspecte: infrastructura 
privată (bunurile deţinute de fiecare respondent la nivel de gospodărie), activităţile desfăşurate 
în interiorul locuinţei şi în afara acesteia, principalele locuri de petrecere a timpului liber pref-
erate de respondenţi, precum şi sursele de achiziţionare ale cărţilor, muzicii şi filmelor. Această 
opţiune este fundamentată pe ideea conform căreia, în prezent, în cadrul societăţii de consum, 
se acordă o atenţie deosebită activităţilor întreprinse de oameni ca urmare a noilor apariţii teh-
nologice, ceea ce favorizează consumul domestic. Creşterea accesibilităţii la anumite produse 
apărute pe piaţă a creat posiblitatea ca unele activităţi care în trecut erau desfăşurate în afara 
locuinţei, să poată fi realizate acum şi în spaţiul domestic. Progresele din domeniul tehnologiei 
au oferit consumatorilor din ce în ce mai multe facilităţi de a consuma cultură în cadrul propri-
ilor locuinţe. Jean Baudrillard, în studiul „Societatea de consum. Mituri şi structuri”, (1970)  
explică faptul că trecerea de consumul public la cel domestic a determinat o uniformizare a 
gusturilor şi o condiţionare a nevoilor, încurajând în acelaşi timp alienarea locuitorilor din 
oraşe.

2. Activităţile culturale desfăşurate în spaţiul public

dddIniţial, au fost analizate preferinţele consumatorilor cu privire la activităţile culturale 
desfăşurate în spaţiul public. Datele obţinute indică diferenţe între activităţile pe care 
respondenţii le desfăşoară efectiv în cadrul evenimentelor publice şi activităţile pe care şi-ar 
dori, în mod ideal să le realizeze în această sferă. S-a urmărit realizarea unei analize compara-
tive între activităţile la care ar participa respondenţii din mediul urban, comparativ cu cei din 
mediul rural, mediul de rezidenţă reprezentând un factor ce influenţează alegerea activităţilor 
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desfăşurate în exteriorul gospodăriei. Diferenţierea în funcţie de mediul de rezidenţă este utilă, 
deoarece s-a pornit de la premisa că în mediul rural nu există infrastructura necesară realizării 
proiecţiilor cinematografice sau spectacolelor de teatru.
dddActivităţile la care respondenţii din mediul rural ar prefera să participe sunt nunţile (73%), 
asociaţiile agricole (69%), discotecile (59%) şi spectacolele folclorice (54%). Spre deosebire 
de aceştia, persoanele din mediul urban ar participa mai degrabă la cercuri de creaţie (66%), 
activităţi sportive (61%), activităţi educative, forumuri, întâlniri (60%) sau spectacole de teatru 
(58%).
dddÎn ceea ce priveşte influenţa variabilei sex, majoritatea respodenţilor de sex feminin (55%) 
ar dori să participe la spectacole de teatru şi activităţi educative. Discotecile şi preocupările 
sportive sunt activităţi preferate de persoanele de sex masculin (67%, respectiv 63%).

 
Graficul 1. Sursele de consum din afara locuinţei şi frecvenţa utilizării acestora
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dddReferitor la spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor culturale, cei mai mulţi respondenţi îşi 
îndreptă preferinţele înspre instituţiile culturale (47%). Este demn de menţionat faptul că 24% 
dintre persoane consideră că parcurile ar putea constitui spaţii atractive pentru desfăşurarea 
activităţilor cu specific cultural. Luând în considerare informaţiile legate de sursele de con-
sum domestic, frecvenţa utilizării acestora şi tipurile de spaţii pentru desfăşurarea activităţilor 
culturale, se poate concluziona că respondenţii preferă cu precădere spaţiile închise, dat fiind 
faptul că instituţiile culturale se încadrează în această categorie.

3. Activităţile culturale desfăşurate în spaţiul domestic

dddPornind de la ipoteza că infrastructura privată poate manifesta o influenţă asupra con-
sumului domestic, s-a urmărit care tipuri de infrastructură din interiorul gospodăriei facilitează 
acest tip de consum. Televizorul, televiziunea prin cablul, calculatorul, sistemul home cin-
ema şi conexiunea la internet reprezintă mijloacele de consum care favorizează desfăşurarea 
activităţilor în interiorul locuinţei. Infrastructura privată s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 
ani. Astfel, serviciile furnizate de diverşi operatori şi utilizarea anumitor produse au ajuns să 
substituie activităţile specifice consumului public.
dddÎn ceea ce priveşte sursele de consum existente în cadrul locuinţei, majoritatea respondenţilor 

Tabelul 6. Atractivitatea spaţiilor cu destinaţie culturală
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deţin un televizor (99%) şi cablu TV (75%). Cele mai „populare” obiecte de consum domestic 
menţionate au fost: radioul (60%) şi calculatorul (52%), în timp ce obiectele de consum cel 
mai rar menţionate au fost: sistemul home cinema (11%), pick-up-ul (10%). În ceea ce priveşte 
serviciile internet, respondenţii preferă conexiunea rapidă la internet (27%) spre deosebire de 
conexiunile prin dial-up sau telefonie fixă (9%).
dddGraficul 3 prezintă frecvenţa anumitor activităţi de consum cultural  în spaţiul domestic. 
Activităţile desfăşurate cel mai frecvent sunt: urmărirea programelor TV, 91% dintre respondenţi 
alocând zilnic mai mult de o oră acestei activităţi, vizionarea filmelor (66%) şi ascultarea 
de muzică (60%). În rândul activităţilor mai puţin populare, poziţia fruntaşă este ocupată de 
lectură, 34% dintre respondenţi declarând că nu citesc niciodată cărţi, articole, reviste de spe-
cialitate. Ascultarea programelor de radio reprezintă o activitate pentru care s-au înregistrat 
procente echilibrate. Acest fapt se poate explica prin oferta puţin variată de programe existentă 
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Graficul 2. Sursele de consum domestic şi frecvenţa utilizării acestora
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la majoritatea posturilor de radio, care difuzează în general programe de muzică. 
dddÎn continuare, am identificat sursele la care apelează respondenţii pentru a achiziţiona/
obţine muzică şi filme. Aceste informaţii au fost incluse în cadrul analizei referitoare la con-
sumul domestic deoarece am dorit să observăm dacă infrastructura privată este utilizată pentru 
obţinerea de muzică sau filme. Folosirea serviciilor de internet pentru procurarea muzicii şi 
filmelor constituie un indicator al consmului domestic, în timp ce achiziţionarea acestora de 
la magazine ilustrează o activitate ce se încadrează în categoria consumului public. În acelaşi 
timp, este notabil faptul că muzica şi filmele cumpărate din magazine ajung să fie utilizate 
în interiorul gospodăriei, deci cu ajutorul infrastructurii private. Astfel, cei mai mulţi dintre 
respondenţi (39%) îşi procură muzica pe care o ascultă de la prieteni şi cunoştinţe sau de la 
magazin (37%), în timp ce 24% dintre aceştia se folosesc de internet.

Graficul 3. Sursele de procurare, achiziţionare a muzicii
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dddÎn ceea ce priveşte procurarea filmelor, respondenţii preferă aceleaşi surse de consum ca şi 
în cazul muzicii, cu anumite diferenţe procentuale. Majoritatea consumatorilor de filme prefer-
ând să apeleze la prieteni şi cunoştinte pentru a obţine filmele pe care le vizionează (61%)
ddd

dddAchiziţionarea de CD-uri audio şi DVD-uri susţine consumul cultural domestic, deoarece 
aceste produse sunt utilizate preponderent prin folosirea obiectelor electronice din infrastruc-

Graficul 4. Sursele de achiziţionare, împrumutare a filmelor
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tura privată, achiziţionarea unui număr mai mare de CD-uri şi DVD-uri putând fi considerată 
un indicator pentru preferinţa respondenţilor de a desfăşura activităţi în interiorul locuinţei. 
Achiziţionarea unui număr mai mare de 10  CD-uri audio şi DVD-uri pe an se întâlneşte mai 
ales în rândul respondenţilor care acordă un procent mai mare din venit activităţilor culturale.    
dddProbabilitatea ca o persoană să cumpere anual mai mult de 10 CD-uri sau DVD-uri creşte 
o dată cu vârsta şi cu numărul de ore destinate timpului liber. Explicaţia influenţei acestui din 
urmă factor este faptul că aceste resurse culturale sunt folosite în cele mai comune activităţi 
de petrecere a timpului liber. Sexul respondenţilor influenţează, la rândul său, consumul de 
CD-uri audio, respondenţii de sex masculin fiind mai inclinaţi spre a achiziţiona mai mult de 
10 CD-uri pe an.  

Graficul 5. Factorii care determină achiziţionarea a peste 10 CD-uri audio pe an



37

Graficul 6. Factorii care determină achiziţionarea a peste 10 DVD-uri audio pe an
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4. Comparaţia consumului în spaţiul domestic cu cel din spaţiul public

dddPentru a realiza o comparaţie între consumul domestic şi cel desfăşurat în afara locuinţei, 
am cuantificat timpul dedicat de respondenţi activităţilor din sfera publică. Astfel, frecvenţa 
consumului cultural în spaţiul public este redusă, cei mai mulţi respondeţi afirmând că nu au 
desfăşurat niciodată majoritatea activităţilor culturale menţionate în decursul ultimului an. În 
ceea ce priveşte participarea la evenimente în aer liber, doar 4% dintre respondenţi au pre-
cizat că iau parte la astfel de activităţi aproape zilnic. În general, frecvenţa cu care oamenii 
desfăşoară activităţi de consum cultural în spaţiul public este de o dată pe lună sau mai rar. 
dddAnalizând comparativ informaţiie referitoare la activităţile de consum cultural in interio-
rul gospodăriei şi datele ce ilustrează utilizarea surselor de consum cultural din spaţiul public, 
observăm că prima categorie de activităţi înregistrează o frecvenţă zilnică, în timp ce pentru 
activităţile din a doua categorie respondenţii alocă mult mai puţin timp. 
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VII. PREFERINŢELE CITITORILOR DE PRESĂ SCRISĂ

1. Aspecte metodologice

dddPentru a măsura consumul de presă scrisă, am chestionat respondenţii cu privire la ziarele 
centrale pe care aceştia le citesc de obicei, solicitând maxim două nominalizări dintr-o listă 
prestabilită, la care puteau fi adaugate si alte titluri, menţionate de respondenţi. Variantele de 
răspuns care au înregistrat un număr semnificativ de nominalizări au fost grupate în trei catego-
rii: ziare de informare, tabloide şi ziare sportive. 

dddZiarele de informare (numite şi presă quality) sunt cele a căror structură este dată de formatul 
clasic al jurnalului de informare, în care se regăsesc materiale detaliate despre lumea politică, 
societate, sport, medicină, cultură, intercalate cu editorialele unuia sau mai multor jurnalişti de 
opinie. Termenul de „tabloid” este folosit pentru a caracteriza un ziar de dimensiuni reduse, în 

Tabelul 7. Tipologia ziarelor
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care predomină conţinutul de tip ştiri-pastilă, vizând personaje din lumea show-bizz-ului local 
şi internaţional, informaţii senzaţionale şi fotografii sexy. Pe lângă publicul acestor ziare cen-
trale, am măsurat percepţiile publicului care şi-a exprimat preferinţa exclusivă pentru ziarele 
locale şi pe cel care se autoexclude din publicul presei scrise, declarând că nu citeşte deloc 
ziare. Aceştia din urmă însumează 26% din numărul total al respondenţilor.

2. „Local” şi „central” în preferinţele cititorilor de presă scrisă 
 
dddZiarele centrale atrag cea mai mare parte a publicului cititor, fapt ce poate fi explicat prin 
credibilitatea scăzută a ziarelor locale sau prin preocuparea crescută a cititorilor de presă scrisă 
pentru actualitatea de la nivel naţional, şi nu pentru ştiri locale.

Graficul 7. Clasamentul ziarelor centrale
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dddSe înregistrează o tendinţă centrifugă în distribuţia pe regiuni a cititorilor axaţi pe ziare lo-
cale: zonele din jumătatea de nord a ţării au o pondere mare a opţiunilor exclusive pentru presa 
locală (cu un maxim de 42% în regiunea Centru), pe când cele din zona de sud înregistrează 
valori între 0% (Ilfov) si 15% (regiunea Sud-Est).

3. Ce şi cât se citeşte din presa scrisă centrală?

   În clasamentul ziarelor care depăşesc 10% din preferinţele publicului cititor de presă scrisă 
din România apar două tabloide, alături de un ziar de informare şi unul sportiv (Graficul 9).

Graficul 8. Clasamentul ziarelor centrale



42

   Presa de tip tabloid domină opţiunile generale ale publicului, în defavoarea presei de infor-
mare (diferenţa este de 4%, conform Graficului 10), reuşind să concentreze prin cele 3 titluri 
reprezentative (Libertatea, Can Can, Click) mai mult decât adună presa de tip quality prin pub-
licul a 5 titluri importante (Jurnalul Naţional, Adevărul, Evenimentul Zilei, România Liberă şi 
Gândul), performanţă remarcabilă având în vedere data (anul 2007) apariţiei pe piaţă a ziarelor 
Can Can şi Click. 
   În ceea ce priveşte includerea in clasament a ziarelor sportive, este posibil ca evenimentele 
sportive majore ale anului 2008 – Olimpiada de la Beijing şi Campionatul European de Fotbal 
(cu echipa României în aceeaşi grupă cu campioana şi vicecampioana mondială en-titre ale 
momentului) – să fi oferit ziarelor sportive autohtone oportunitatea câştigării unui public de 
15% din procentul respondenţilor. 

Graficul 9. Clasamentul categoriilor de ziare citite de respondenţi
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dddDin analiza datelor am observat o corelaţie semnificativă între consumul celor trei tabloide, 
ceea ce indică faptul că cei care îl citesc pe unul dintre ele optează tot pentru un tabloid ca a doua 
publicaţie citită. Acelaşi lucru este valabil şi pentru ziarele sportive, dar nu şi pentru ziarele de 
informare, care sunt citite de obicei împreună cu un tabloid sau un ziar sportiv. Astfel, putem 
concluziona că tabloidele şi ziarele sportive se bucură de un public fidel şi dedicat categoriei 
respective, în timp ce ziarele de informare se asociază în opţiunile cititorilor cu ziarele din 
celelalte două categorii. O posibilă interpretare ţine de faptul că achiziţionarea ziarelor-tabloid 
satisface nevoia de divertisment, care se manifestă în paralel cu nevoia de informare.  
dddÎn ceea ce priveşte alte ziare citite (întrebare cu răspuns deschis), respondenţii au indicat 
într-o proporţie foarte mică (3% din respondenţi) preferinţă pentru lectura unui alt ziar central 
decat cele menţionate anterior. Multe dintre nominalizările din această categorie se înscriu în 
afară subiectului întrebării (sunt ziare locale sau publicaţii cu apariţie săptămânală etc.) sau 
sunt ziare de mică publicitate. Procentele foarte mici ale ziarelor din această categorie pot in-
dica faptul că cele zece ziare amintite anterior acoperă relativ exhaustiv opţiunile cititorilor de 
presă scrisă centrală.
dddPentru a realiza o imagine detaliată a consumului de presă scrisă, este necesară prezen-
tarea datelor despre infrastructura de distribuţie. Astfel, 38% din respondenţi declară că în 
localitatea lor nu există în prezent chioşcuri de distribuţie a presei. Totuşi, absenţa acestui tip 
de infrastructură nu este un argument suficient pentru a explica dezinteresul unei pătrimi din-
tre respondenţi pentru presa scrisă cotidiană: 34% dintre cei care declară că în localitatea lor 
nu există chioşcuri de distribuţie a presei scrise găsesc soluţii alternative  pentru a-şi procura 
ziare. Cu toate acestea, prezenţa infrastructurii de distribuţie a presei influenţează gradul de 
interes pentru presa scrisă: existenţa unui chioşc de presă în localitate creşte cu 15% procentul 
publicului local de presa scrisă. 
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Graficul 10. Corelaţia dintre citirea ziarelor şi accesul la un chioşc de distribuţie a presei
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4. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare a cititorilor de presă scrisă

dddInteresul general pentru presa scrisă ca sursă de informare zilnică este distribuit regional: 
dacă majoritatea regiunilor înregistrează procente similare ale persoanelor care nu citesc ziare 
(în jur de 30%), în Bucureşti, Ilfov şi regiunea Vest procentul acestora coboară sub 20%.

dddDistribuţia teritorială a cititorilor de ziare centrale nu urmează un anumit tipar, dar poate fi 
identificată cu claritate dominaţia unui anumit tip de presă în unele regiuni de dezvoltare. Con-
form răspunsurilor primite, populatia din Municipiul Bucureşti şi Ilfov este „captivă” tabloide-
lor, ziarele de informare sunt preferatele locuitorilor din Nord-Est, în timp ce ziarele sportive 
au cel mai numeros public în regiunile din jumătatea de sud a ţării. Este posibil ca aceste date 

Graficul 11. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare a celor care nu citesc ziare
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să fie influenţate şi de performanţele reţelelor de distribuţie ale trusturilor de presă în a asigura 
prezenţa ziarelor pe tarabe în diferite regiuni.
dddZiarele de informare (quality) sunt preferate în special în regiunile Nord-Est (73%) şi Nord-
Vest (66%), şi înregistrează cel mai redus interes din partea populaţiei din Bucureşti şi Ilfov 
(44%). Locuitorii din regiunea Nord-Est se detaşează prin preferinţa pentru Jurnalul Naţional 
şi Adevărul, aceste ziare fiind citite de două, respectiv de trei ori mai mult decât în Bucureşti, 
unde se înregistrează cel mai mic procent al cititorilor acestor ziare.  
dddTabloidele captează interesul unui public larg din Ilfov (92%), Bucureşti (72%) şi din 
regiunea Sud-Muntenia (70%). În celelalte regiuni interesul pentru acest tip de publicaţii nu 
depăşeşte 60%, cei mai dezinteresaţi fiind respondenţii din regiunea Nord-Est. Ziarul „Liber-
tatea” deţine în rândul cititorilor săi 92% din populaţia din regiunea Ilfov, 50% din cea a re-
giunii Sud şi 58% din Bucureşti. În capitală, este concurat de ziarul „Click” (29%), rămânând 
liderul absolut al preferinţelor bucureştenilor, având în vedere că nici un alt cotidian nu este 
citit de mai mult de 20% din locuitorii captalei.

dddZiarele sportive sunt cele mai populare în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est şi Sud-Vest. 
Gazeta Sporturilor are cel mai mare număr de cititori în regiunea Sud-Vest (38%), acest ziar 
fiind preferat rivalului Pro Sport în toate regiunile ţării cu excepţia Sudului.
    Pe hartă se poate observa distribuţia regională a cititorilor de ziare locale: intensitatea 
nuanţelor de verde creşte odată cu numărul locuitorilor care citesc exclusiv ziare locale. 
Tendinţa este centrifugă, în sensul că jumătatea de nord a ţării înregistrează valori mari ale 
preferinţei pentru ziare locale, pe când jumătatea de sud, cea mai apropiată de capitală, este 
interesată de presa centrală.
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Harta 3. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare a preferinţelor cititorilor de presă scrisă
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5. Profilul cititorilor de presă scrisă 

dddPublicul consumator de presă scrisă este preponderent de sex masculin (52%). Bărbaţii 
citesc mai mult decât femeile ziare centrale (53%) şi reprezintă publicul majoritar al publicaţiilor 
sportive (80%). Publicul ziarelor de informare şi al tabloidelor este distribuit echilibrat între 
cel feminin şi cel masculin, majoritatea fiind totuşi deţinută de femei. Astfel, datele contrazic 
stereotipul conform căruia publicul tabloidelor este exclusiv feminin.

Graficul 12. Procentul cititorilor de ziare în funcţie de sexul respondenţilor
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dddÎn privinţa diferenţei dintre publicul din mediul urban şi cel din mediul rural se observă că 
oamenii din mediul rural citesc într-o proporţie mai scazută ziare (42% faţă de 58%) şi sunt 
mai interesaţi de publicaţiile locale. Ziarele centrale (de informare), precum şi cele de profil 
(ziare sportive, tabloide) au un public dominat de locuitorii din mediul urban. 
dddÎn continuare, vom prezenta câteva profiluri de cititor pentru fiecare categorie de ziare, în a 
căror schiţare s-a ţinut cont de caracteristicile sociale şi demografice, de corelaţiile cu tipologia 
consumului de mass-media vizuală, de activităţile de petrecere a timpului liber, precum şi de 
infrastructura culturală publică şi privată şi forme ale participării comunitare.

Graficul 13. Procentul cititorilor de ziare în funcţie de mediul de rezidenţă
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A. INFORMATUL

dddCititorului tipic de ziare de informare este un model aspiraţional. Este mai degrabă femeie, 
matură ca vârstă, relativ educat/ă, care valorizează cultura scrisă şi este interesată de actuali-
tatea politică. Reprezentantul ideal al acestui tip de consumator îşi consolidează statutul prin 
consum de literatură şi este exigent cu standardele de viaţă pe care şi le propune (investiţia 
în internetul de mare viteză). Nevoia de a fi mereu conectat la actualitate se manifestă şi prin 
urmărirea constantă a dezbaterilor politice. În ceea ce priveşte tipologia consumului de mass-
media vizuală, cititorii de ziare de informare nu coincid cu categoria celor interesaţi de emi-
siuni culturale şi de documentare. 

Graficul 14. Profilul cititorului de ziare de informare
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B. AMATORUL DE BÂRFE MONDENE

dddConsumatorul tipic de ziare-tabloid provine din mediul urban, este tânăr/ă şi în multe ca-
zuri de sex feminin sau cu un venit relativ ridicat. În privinţa consumului cultural public, 
este amator de evenimente culturale de masă, de spectacole folclorice şi de festivaluri locale. 
Aşadar, preferă evenimentele culturale cu caracter comunitar, care nu implică participarea 
activă sau costuri financiare semnificative. Deşi există o oarecare probabilitate ca acest tip de 
consumator să aibă un venit peste medie, invesţitiile financiare şi de timp sunt direcţionate 
către evenimente de masă. 
dddÎn ceea ce priveşte consumul cultural privat, acest tip de cititor nu obişnuieşte să achiziţioneze 
cărţi şi alocă mult timp serialelor TV şi telenovelelor, pe care le urmăreşte în general cu o 
frecvenţă zilnică. Dezbaterile politice, emisiunile culturale, transmisiunile sportive sau ştirile 
sunt urmărite cu o frecvenţă redusă şi nu se numără printre programele TV preferate de această 
categorie de cititori. 

Graficul 15. Profilul cititorului de tabloide
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C. MICROBISTUL

dddPentru cititorul tipic de ziare sportive sportul reprezintă una dintre principalele preocupări, 
fie că este vorbă de un comportament pasiv sau unul activ. Proporţia cititorilor de ziare sport-
ive se asociază cu prezenţa sau absenţa infrastructurii necesare pentru practicarea sporturilor 
în localitatea de rezidenţă, existenţa unei săli de sport în localitate fiind cel mai bun predictor al 
consumului de ziare sportive. Acest tip de cititor este întâlnit cu precădere în zona de sud a ţării, 
dar nu are un profil specific legat de vârstă, de volumul venitului lunar, de nivelul de educaţie sau 
de mediul de rezidenţă. Participarea în calitate de spectator la competiţii sportive nu se extinde 
la alte sporturi în afară de fotbal, motiv pentru care am ales să numim această categorie, în mod 
generic, „microbişti”. Această titulatură are legătură şi cu conţinutul ziarelor sportive, care este 
dominat de informaţii despre fotbal, în defavoarea celorlalte sporturi. 
dddÎn privinţa petrecerii timpului liber, cititorii de ziare sportive se preocupă într-o măsură considerabilă 
cu activităţi de îngrijire corporală, mai precis, dat fiind ca această categorie este dominată de bărbaţi, 
de activităţi de tip body-building sau fitness. O altă modalitate de petrecere a timpului liber este 
reprezentată de frecventarea discotecilor şi cluburilor. Aşadar, acest tip de respondenţi îşi împart tim-
pul liber între activităţi legate de estetică şi de sănătate fizică şi activităţi de divertismentul nocturn. 

Graficul 16. Profilul cititorului de ziare sportive
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D. PROVINCIALUL

ddd„Provincialul” este cititorul de presă scrisă care se limitează la ziare locale şi trăieşte mai 
degrabă în jumătatea de nord a ţării, cu precădere în mediul rural. Este dornic de informare, dar 
manifestă interes mai ales pentru evenimentele ce au loc în proximitate. Este desprins mediatic 
de capitală, considerându-se nereprezentat de ştirile centrale sau preferând să le privească doar 
la televizor, fără o investiţie suplimentară în presa scrisă. Acest tip de cititor nu este implicat 
activ în viaţa civică a comunităţii, aşa cum ar fi fost de aşteptat, interesul său pentru actualitatea 
locală nefiind un predictor al capitalului social sau al participării civice locale, întrucât nu se 
asociază cu apartenenţa la ONG-uri culturale, ansambluri folclorice, echipa sportivă locală sau 
asociaţia civică. Doar o parte sunt membri de sindicat sau ai corului bisericesc. Interesul pen-
tru ziarele locale este asociat cu absenţa studiilor superioare, cu absenţa infrastructurii private 
de cultură scrisă şi cu un nivel ridicat de religiozitate. Acest public este în mare parte feminin, 
conservator, reticent la actele de cultură, dar deschis implicării religioase.

Graficul 17. Profilul cititorului de ziare locale



54

VIII. CAPITAL CULTURAL

1. Aspecte metodologice

dddÎn anul 2008, ca şi în anii precedenţi (2005, 2006, 2007) am reluat modulul privind „noto-
rietatea personalităţilor culturale” (române şi străine) din literatură, pictură, muzică simfonică 
sau operă, regie de film. Ne interesează în acest caz să măsurăm „competenţa culturală” a 
populaţiei, prin cuantificarea persoanelor care pot numi oameni de cultură din categoriile amint-
ite şi a celor din categoria de „non connaisseurs”, care nu pot face acest lucru. Menţionăm că 
nu am urmărit realizarea unui clasament al preferinţelor sau prezentarea unor date cu privire 
la cât de cunoscuţi sunt aceşti autori, ci a unui clasament al notorietăţii (în care să fie înregis-
trate numele amintite spontan de către respondenţi în mod spontan pentru fiecare categorie de 
personalităţi).

2. Clasamentul notorietăţii scriitorilor

dddÎn anul 2008, pe prima poziţie în clasamentul scriitorilor cu notorietate se regăseşte Mihai 
Eminescu, al cărui nume a fost menţionat de un procent de 36% din populaţia chestionată, fiind 
urmat de Ion Creangă care a înregistrat un procent de 16% din răspunsuri. Printre primii zece 
cel mai des amintiţi scriitori se regăsesc Mihail Sadoveanu (11%), Liviu Rebreanu (7%) şi 
Ion Luca Cragiale (4%).  Scriitori precum Lucian Blaga, Vasile Alecsandri, Nichita Stănescu, 
Camil Petrescu, Mircea Cărtărescu, Nicolae Labiş, Marin Sorescu, Adrian Păunescu sau George 
Călinescu au fost numiţi de 14% dintre chestionaţi.
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 dddÎn Tabelul 8 sunt prezentate comparativ rezultatele corespunzătoare anilor 2006, 2007 
şi 2008 cu privire la acest subiect. Lista nu s-a modificat foarte mult de-a lungul perioadei 
menţionate, în anul 2008 primele zece poziţii fiind ocupate de aceiaşi „scriitori prototip” ai 
literaturii române. Constanţa apariţiei în clasament a anumitor scriitori poate fi explicată cu 
ajutorul teoriei prototipurilor din psihologia cognitivă. Conform acesteia, există o poziţionare 
gradată a membrilor în cadrul unei categorii, unii reunind mai multe caracteristici ale catego-
riei respective în comparaţie cu alţii. Astfel, oamenii tind să numească acele elemente (în acest 
caz – personalităţi culturale) pe care le consideră cele mai reprezentative pentru categoria asu-
pra cărora sunt chestionaţi. 

Graficul 18. Clasamentul primilor zece scriitori români 
(“Numiţi, vă rog, 2 autori de literatură români.”)
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Tabelul 8. Clasamentul scriitorilor români cu nivelul cel mai ridicat de notorietate (locul 1 reprezintă cel 
mai înalt grad de notorietate, locul 25 cel mai scăzut): “Numiţi, vă rog, 2 autori români din literatură”
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dddPoziţionarea lui Mihai Eminescu pe primul loc în acest clasament în fiecare an arată că el 
este poetul-prototip al categoriei „scriitori români”. În plus, există tendinţa de a se face referire 
la „autorii clasici” ai literaturii şi mai puţin la cei contemporani.  
dddÎn ceea priveşte clasamentul autorilor străini din anul 2008, primele 10 poziţii sunt ocu-
pate de aceiaşi scriitori din literatura universală ca în 2007, cu unele diferenţe de poziţionare. 
dddLa fel ca în cazul clasamentului autorilor români şi în clasificarea autorilor străini au fost 
menţionaţi autori clasici cu doar două excepţii: Paulo Coelho şi Sandra Brown. Se menţine, 
aşadar, înclinaţia populaţiei de a numi cu precădere „valori consacrate ale literaturii univer-
sale”. 
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Tabelul 9. Clasamentul scriitorilor străini cu nivelul cel mai ridicat de notorietate (locul 1 reprezintă cel mai 
înalt grad de notorietate, locul 25 cel mai scăzut)
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3. Clasamentul notorietăţii pictorilor

dddÎn clasamentul celor mai des menţionaţi pictori români şi străini din 2008 se regăsesc 
aceleaşi personalităţi ca şi în 2007. Şi pentru acest sector artistic se observă aceeaşi tendinţă 
de a fi numiţe personalităţi recunoscute, în defavoarea artiştilor contemporani. Dintre artiştii 
români, Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian şi Nicolae Tonitza au fost menţionaţi cel mai des, 
în timp ce din rândul străinilor, cei mai cunoscuţi pictori sunt Picasso, Van Gogh şi Da Vinci. 
Majoritatea respondenţilor care au numit un pictor român, ştiu să numească şi unul străin şi 
viceversa, cei care nu cunosc nici un pictor român, nu au putut menţiona niciun pictor străin.

Tabelul 10. Notorietatea pictorilor români şi străini 
(„Numiţi, vă rog un pictor român/străin”)
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4. Clasamentul notorietăţii compozitorilor de muzică

dddDintre compozitorii de muzică simfonică şi/sau de operă români, cea mai mare notorietate 
este deţinută de George Enescu. Numit de 78% dintre respondenţi, devine prototipul aces-
tei categorii, fiind urmat la o distanţă destul de mare de Ciprian Porumbescu cu un procent 
de 15% dintre respondenţi. Atît în anul 2008, cât şi în anii precedenţi au fost menţionate şi 
personalităţi din domeniul muzical care nu fac parte din categoria compozitorilor de muzică 
simfonică şi/sau de operă: Costel Busuioc, Marius Moga, Marius Ţeicu sau Mariana Nicolescu. 
Poziţionarea acestora în categoria compozitorilor de muzică simfonică/operă se poate datora 
notorietăţii crescute deţinute în rândul populaţiei şi asocierii compozitorilor de muzică clasice 
cu cei de muzică uşoară (Marius Moga, Marius Ţeicu) sau cu alte personalităţi din domeniul 
muzical: cântăreaţa de opera Mariana Nicolescu, naistul Gheorghe Zamfir. Un alt motiv ar 
putea fi faptul că persoanele amintite reprezintă prototipul pentru categoria din care fac parte. 
Mediatizarea puternică din ultimul an a unor artişti ca Marius Moga sau Costel Busuioc este un 
alt posibil factor determinant. Aceleaşi confuzii apar şi în cazul numirii compozitorilor străini 
de muzică simfonică şi/sau operă, respondenţii menţionând numele unor interpreţi din lumea 
operei, precum Luciano Pavarotti şi Andrea Bocelli.
dddÎn general, persoanele intervievate au numit cu mai mare uşurinţă un compozitor de muzică 
simfonică/ de operă străin decât unul român. Acest fapt se poate explica prin numărul redus 
de compozitori români aparţinând acestui gen muzical, dar şi prin renumele compoziotrilor 
străini. 

Tabelul 11. Clasamentul compozitorilor români Tabelul 12. Clasamentul compozitorilor străini
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5. Clasamentul notorietăţii regizorilor

dddÎn privinţa regizorilor români, Sergiu Nicolaescu rămâne în continuare prototipul pentru 
categoria „regizori români”, fiind menţionat de 79% din respondenţi. Această poziţionare este 
confirmată şi de distanţa la care se află următorii clasaţi: Cristian Mungiu (5%), Dan Piţa (3%), 
Nae Caranfil (2%), Corneliu Porumboiu (2%), Lucian Pintilie (1%). 

dddÎn categoria regizorilor străini, cea mai mare notorietate este înregistrată de Steven Spiel-
berg (37%), Mel Gibson (16%), Francis Ford Coppola (5%) şi Martin Scorsese (4%). 

Graficul 19. Clasamentul celor mai des numiţi regizori de film români
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6. Clasamentul notorietăţii în modă/fashion

dddAm decis includerea în modulul Capitalul Cultural al Barometrului de Consum Cultural 
2008 o secţiune dedicată notorietăţii firmelor de îmbrăcăminte din România şi din străinătate 
şi practicilor de achiziţionare a hainelor, întrucât considerăm că aceste aspecte reprezintă indi-
catori ai stilului de viaţă şi ai capitalului cultural al populaţiei. 
dddDintre mărcile de haine româneşti, cea mai mare notorietate este deţinută de  Cătălin Bo-
tezatu (19%), urmat de Braiconf (9%) şi Jolidon (4%). Au mai fost menţionate şi alte mărci, 
cum ar fi House of Art, Clujana, Alb şi Negru sau Tina R. În rândul mărcilor străine, cel mai des 
menţionate au fost două companii producătoare de articole vestimentare sportive, Nike (9%) 
şi Adidas (9%), urmate de firme de lux precum Giorgio Armani (7%) şi Versace (5%). Mărcile 
străine sunt mai cunoscute decât cele româneşti dat fiind faptul că procentul non-răspunsurilor 
este mai mic în cazul acestora, un procent de 50% faţă de 68% în cazul celor româneşti. 
dddPentru a sublinia diferenţele dintre cei care cunosc mărci străine şi cei care cunosc mărci 
autohtone, am realizat profilul celor două categorii de respondeţi, luând în considerare indi-
catori precum mediul de rezidenţă, regiunea de dezvoltare, nivelul de educaţie, vârsta, venitul 
net lunar şi expunerea la media (frecvenţa cu care se uită la un anumit tip de program TV). 
Rezultatele obţinute arată că diferenţele dintre categorii nu sunt foarte mari. 

Tabel 13. Profilul celor care ştiu şi al celor care nu ştiu să numească o firmă de haine românească
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Tabelul 14. Profilul celor care ştiu şi al celor care nu ştiu să numească o firmă de haine străină.

dddÎn ceea ce priveşte practicile de achiziţionare a hainelor, 52% dintre respondenţi cumpără 
haine din magazine ieftine, această practică fiind întâlnită atât în mediul rural (48%) cât şi în 
mediul urban (53%). Sursele alternative de procurare a hainelor sunt pieţele, târgurile şi tara-
bele, locuri în care hainele se găsesc la preţuri reduse. Din asocierea surselor de procurare de 
haine cu mediul de rezidenţă (urban/ rural) şi cu sexul (masculin/ feminin) a reieşit că hainele 
croite în casă sunt cel mai adesea îmbrăcate de către femeile din mediul rural.

Tabelul 15. Surse de procurare a hainelor`
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IX. PATRIMONIUL CULTURAL 

1. Aspecte metodologice

dddCu ajutorul datelor din Barometrul de Consum Cultural din anul 2008 am dorit să analizăm 
atitudinea populaţiei faţă vizitarea muzeelor şi a obiectivelor de patrimoniu, urmărind gradul 
de vizitare şi disponibilitatea de a dona bani pentru renovarea acestora.
dddÎn acest sens, am măsurat frecvenţa de vizitare a obiectivelor de patrimoniu, am descris 
profilul vizitatorilor şi am identificat care sunt sumele de bani pe care oamenii ar fi dispuşi să 
le acorde pentru restaurarea patrimoniului. Analiza este însoţită de hărţi care au scopul de a 
ilustra diferenţele dintre regiunile de dezvoltare în ceea ce priveşte aspectele descrise.

2. Frecvenţa vizitării şi profilul vizitatorilor obiectivelor de patrimo-
niu 

   Obiectivele de partimoniu aflate în localitatea de reşedintă sau în apropierea aceste-
ia au fost vizitate de 80% dintre respondenţi. Nivelul ridicat de interes fata de obiec-
tivele locale poate fi explicat prin accesul facil asigurat de proximitatea acestora. 
dddDintre cei care au vizitat obiectivele de patrimoniu aflate în proximitate, 57% au 
afirmat că au efectuat trei sau mai multe vizite, în timp ce 26% le-au vizitat o singură 
dată. 
dddDin corelaţia frecvenţei vizitării obiectivelor de patrimoniu din proximitate cu 
nivelul de educaţie reiese că:
•Dintre respondenţii care au vizitat de trei sau mai multe ori obiectivele de patrimo-
niu din localitate sau din proximitatea acesteia, 33,5% au absolvit liceul. 
•Cei mai mulţi respondenţi care au vizitat de două ori obiectivele de patrimoniu 
(29,9%) au liceul ca ultima şcoală absolvită. Ultima şcoală absolvită de persoanele 
care au ales în procentul cel mai scăzut această variantă de răspuns este şcoala 
primară. Aceeaşi situaţie este apare şi în cazul celor care au precizat că au vizitat o 
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Graficul 20. Vizitarea obiectivului de patrimoniu din localitatea sau din vecinătatea localităţii

Graficul 21. Frecvenţa vizitării obiectivului de patrimoniu din localitatea sau din vecinătatea localităţii
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Tabelul 16. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu din localitate sau din vecinătatea localităţii în 
funcţie de ultima şcoală absolvită

Graficul 22. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu din localitate sau din vecinătatea localităţii în 
funcţie de vârstă
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singură dată obiectivele de patrimoniu din localitate sau din proximitatea acesteia.

dddMajoritatea persoanelor (68%) care au vizitat de trei sau mai multe ori obiectivele de pat-
rimoniu din proximitate sunt au o vârsta de peste 55 de ani. Respondenţii cu vârsta cuprinsă 
în intervalul 45-54 de ani înregistrează cea mai redusă frecvenţă vizitelor, 32% dintre aceştia 
vizitând o singură dată obiectivul de patrimoniu. În privinţa vizitării obiectivelor de patrimoniu 
în ultimul an, frecvenţa vizitării este mai ridicată în rândul respondenţilor din mediul urban faţă 
de mediul rural.
dddMajoritatea respondenţilor (55%) nu au vizitat nici un obiectiv de patrimoniu în cursul ul-
timului an. Procentul acestora este urmat de procentul publicului fidel, care a frecventat obiec-
tivele de patrimoniu de şase sau mai multe ori (21%), un public preponderent tânăr, alcătuit din 
persoane  cu vârsta cuprinsă între 25 şi 34 de ani.

Graficul 23. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu în ultimele 12 luni
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 dddAnalizând corespondenţa dintre frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu în ultimele 
12 luni şi nivelul educaţional, am observat procente apropiate în cazul persoanelor care au 
absolvit liceul (29,3%) şi a celor care au absolvit o şcoală profesională/de meserii (21,2%). 
Aceste două categorii de respondenţi sunt şi cele care numără cei mai mulţi vizitatori fideli 
(mai mult de şase vizite în ultimele 12 luni). Cele mai mici procente au fost observate în rândul 
persoanelor cu şcoală primară (5,7%) şi studii post-universitare (4,9%). Această particularitate 
poate fi explicată prin lipsa de interes faţă de astfel de activităţi a celor dintâi şi prin lipsa de 
timp sau prin preocuparea faţă de alte activităţi culturale a celor cu studii post-universitare.  
 

dddMajoritatea respondenţilor care au frecventat obiectivele de patrimoniu de şase sau mai 
multe ori (53%) au fost de sex feminin.

Tabelul 17. Vârsta respondenţilor are au vizitat obiectivele de patrimoniu în ultimele
 12 luni de şase sau mai multe ori

Tabelul 18. Ultima şcoală absolvită de respondenţii care au vizitat obiectivele de patrimoniu în ultimele 
12 luni de şase sau mai multe ori



69

3. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu pe regiuni de 
dezvoltare

dddHarta 4 prezintă frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu în funcţie de regiunea de 
dezvoltare. Culoarea aferentă fiecărei regiuni diferă în intensitate în funcţie de ponderea 
răspunsurilor afirmative la întrebarea „Aţi vizitat vreodată obiectivele de patrimoniu?”. Regiu-
nile de dezvoltare Sud-Vest şi Nord-Vest sunt fruntaşe atât în privinţa numărului de vizitatori, 
cât şi a frecvenţei vizitelor, cu un procent de 93%, respectiv 92% de răspunsuri afirmative la 
întrebarea mai sus menţionată.  În urma acestor regiuni se poziţioneză Centrul (84%) şi Nord-
Estul (83%).
dddRegiunile de Vest, Sud-Est şi Sud-Muntenia înregistrează cele mai mici ponderi ale vizita-
torilor, dar şi cele mai reduse frecvenţe de vizitare. Astfel, în regiunea Sud-Muntenia apare cel 
mai mic procent al vizitării pe durata unui an – 64%, dar şi cel mai mare procent al celor care 
nu au  frecventat niciodată obiectivele de patrimoniu – 69%.
În regiunea Bucureşti-Ilfov trăiesc cei mai activi respondenţi, procentul celor care frecventează 
obiectivele de patrimoniu de două sau mai multe ori pe an fiind mai mare decât în toate cele-
lalte zone – 55%. 
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Harta 4. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu în funcţie de regiunile de dezvoltare
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4. Clasamentul obiectivelor de patrimoniu pe regiuni de dezvoltare

dddHarta 5 prezintă perspectiva celor intervievaţi cu privire la cele mai importante obiective 
de patrimoniu din fiecare regiune de dezvoltare, precum şi distribuţia respondenţilor care au 
vizitat astfel de obiective de cel puţin două ori pe an. Astfel, respondenţii au fost rugaţi să facă 
referire la obiectivele aflate în zona în care locuiesc. Intensitatea ridicată a culorii marchează 
existenţa unui număr mare de persoane care au vizitat obiectivele de patrimoniu de cel puţin 
două ori an.
dddCei mai mulţi respondenţi care au vizitat de două sau mai multe ori obiectivele de patri-
moniu pe durata unui an, provin de aceleaşi regiuni ca în analiza anterioară: Sud-Vest Oltenia 
(47%) şi Bucureşti-Ilfov (53%), în timp ce procentul cel mai mic apare în regiunea Nord-Est 
(22%). Cele mai populare obiective de patrimoniu sunt mănăstirile, acestea ocupând primele trei 
poziţii ale clasamentului obiectivelor de patrimoniu în toate regiunile de dezvoltare, excepţie 
facând regiunea Sud-Muntenia, dominată de obiective istorice precum Castelul Peleş, Cetatea 
lui Mircea cel Batrân şi Turnul Chindiei.  
dddLa nivelul regiunii Nord-Est se observă o particularitate: cele mai cunoscute obiective 
sunt, în mod generic, mănăstirile. Respondenţii au amintit cu precădere această categorie de 
obiective, fără a menţiona în mod specific numele vreunei mănăstiri. Pe următoarele poziţii se 
situează mănăstririle Putna şi Popăuţi din Nordul Moldovei. O posibilă explicaţie s-ar putea 
regăsi în eroarea de percepţie de tipul toto pro pars sau în teoria prototipurilor enunţată de E. 
Rosch. Provenind din limba latină, expresia toto pro pars se referă la faptul că întregul este 
privit ca reprezentativ pentru un singur obiect. Astfel, categoria mănăstirilor este evaluată per 
ansamblu, iar nu în mod specific.
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 dddEste relevant faptul că 80% dintre respondenţi au afirmat că au vizitat obiectivul de patrimo-
niu din localitate sau din proximitatea acesteia. 

Harta 5. Clasamentul primelor 3 obiective de patrimoniu pe regiuni de dezvoltare
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5. Contribuţia materială a locuitorilor şi responsabilii pentru 
restaurarea obiectivelor de patrimoniu 

dddMajoritatea respondenţilor (57%) sunt de acord cu restaurarea obiectivelor de patrimoniu 
prin contribuţia materială din partea locuitorilor. Doar 10% dintre aceştia se opun ideii, 6% 
considerând-o rea şi 4% foarte rea.  

dddMai mult, 79% dintre cei intervievaţi ar fi dispuşi să plătească taxe suplimentare doar pentru un 
an pentru reamenajarea unui obiectiv de patrimoniu, 97% dintre ei având disponibilitatea de a aloca 
acestei activităţi o sumă cuprinsă între 1 şi 100 RON.. Numărul celor care ar oferi sume mai mari, 
cuprinse între 500 şi 3000 RON este redus, ei constituind doar 0,7% din totalul respondenţilor. 

Graficul 24. Părerea respondenţilor referitoare la propunerea de restaurare
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Graficul 25. Disponibilitatea de plată a unor taxe suplimentare pentru reamenajarea unui obiectiv  
de patrimoniu

Tabelul 19. Suma pe care sunt dispuşi să o dea respondenţii pentru restaurarea 
obiectivelor de patrimoniu



75

dddPrincipalii responsabili pentru îngrijirea obiectivelor de patrimoniu sunt, potriv-
it informaţiilor obţinute, autorităţile locale (55%), Ministerul Culturii şi Cultelor ( 53%) şi 
autorităţile judeţene (27%).  Locuitorii şi proprietarul obiectivului sunt consideraţi respons-
abili de îngrijirea acestuia într-o măsură mai mică şi în procente egale (15%).

Graficul 26. Responsabilii în ceea ce priveşte îngrijirea obiectivelor de patrimoniu
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6. Profilul contribuitorilor la restaurarea obiectivelor de patrimoniu

dddRespondenţii dispuşi să acorde sume cuprinse între 500 şi 3000 de RON pentru restaurarea obiec-
tivelor de patrimoniu sunt mai degrabă persoane mature, cu vârste cuprinse între 55 şi 64 de ani 
(36,7%), dar şi adulţi în vârstă de 35-44 de ani (35%). Respondenţii până în 34 de ani sunt cei care 
ar aloca între 100 şi 500 RON, în timp ce persoanele de peste 65 de ani nu ar oferi mai mult de 100 
RON.  

dddDintre persoanele care ar aloca sume cuprinse între 500 şi 3000 de RON pentru restaurare, 
95% sunt de femei. Bărbaţii sunt reprezentanţii majoritari (76%) în categoria 100-500 RON, 
în timp ce în categoria 1-100 RON procentele sunt aproximativ egale (Graficul 28). Aceste 
date arată o sensibilitate mai crescută pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu în rândul 
femeilor. 

Tabelul 20. Suma maximă cu care sunt dispuşi să contribuie în funcţie de vârsta respondenţilor
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dddConform graficului de mai jos respondenţii care au absolvit studii post-universitare nu sunt 
dispuşi să acorde sume mai mari de 500 RON pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu. În 
acelaşi timp, doar 2% dintre aceştia sunt dispuşi  să contribuie cu sume cuprinse între 1 şi 100 
RON.  Interesant este faptul că cei mai mulţi respondenţi dispuşi să acorde sume cuprinse între 
500 şi 3000 RON au absolvit o şcoală post-liceală ( 43%). Cei mai mulţi respondenţii care ar 
contribui cu sume cuprinse între 100 şi 500 RON au ca nivel de educaţie studiile licelale (29%). 
dddPutem concluziona că pe măsură ce nivelul educaţional creşte, se diminuează disponibili-
tatea respondenţilor de a contribui financiar la restaurarea obiectivelor de patrimoniu.
dddÎn ceea ce priveşte venitul net al respondenţilor în luna octombrie a anului 2008 se poate 
observa că pe măsură ce acesta creşte, există o probabilitatea mai mare ca respondenţii să ofere 
sume semnificative pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu.

Graficul 27. Sumele disponibile pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu în funcţie de sex
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Graficul 28. Sumele pe care respondenţii sunt dispuşi să le acorde în funcţie de ultima şcoală absolvită
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Graficul 29. Factorii care determină contribuţia financiară la restaurarea obiectivelor de patrimoniu
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7. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare în funcţie de contribuiţia la 
restaurarea obiectivelor de patrimoniu

dddHarta 6 prezintă distribuţia respondenţilor dispuşi să ofere o sumă mai mare de 100 RON 
în vederea restaurării obiectivelor de patrimoniu din localitate, precum şi ponderea celor care 
sunt de acord cu contribuţia proprie la această activitate. Intensitatea culorii scade odată cu 
disponibilitatea respondenţilor de a contribui. Regiunea Nord-Vest este cea mai „darnică”, dat 
fiind că aici regăsindu-se cei mai mulţi respondenţi dispuşi să acorde sume ce depăşesc 100 
de RON – 6% şi care consideră bună sau foarte bună ideea restaurării (80%). În comparaţie cu 
această regiune, în zona Nord-Est nici nu respondent nu a evaluat ideea restaurării ca fiind rea 
sau foarte rea, totuşi procentul persoanelor dipuse să acorde sume mai mari de 100 RON, este 
redus – 1,1 %. 
dddCei mai puţini respondenţi dispuşi să contribuie cu mai mult de 100 de RON la restaurarea 
obiectivelor se găsesc în regiunea Sud-Muntenia – 0,6%. În ciuda acestei disponibilităţi re-
duse, peste 60% dintre persoanele din această zonă au considerat ideea restaurării prin propria 
lor contribuţie ca fiind „bună” sau „foarte bună”. O situaţie asemănătoare se prefigurează şi în 
cazul regiunii Nord-Est, unde majoritatea respondenţilor afirmă că ideea este bună (72,5%), 
dar nu sunt dispuşi să aloce mai mult de 100 RON pentru restaurare. 
dddDoar 50% (cel mai mic procent) dintre respondenţii din regiunea Sud-Est consideră „bună” 
sau „foarte bună” ideea restaurării prin propria contribuţie. Consistent cu acest aspect este 
faptul că doar 0,9% dintre cei intervievaţi sunt dispuşi să aloce sume peste 100 RON. 



81

Harta 6. Distribuţia pe regiuni de dezvoltare a posibilei contribuiţii materiale la restaurarea 
obiectivelor de patrimoniu
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8. Profilul turistic şi clasamentul celor mai  reprezentative obiective 
turistice din fiecare regiune de dezvoltare 

dddHarta 7 prezintă profilul turistic al fiecărei regiuni de dezvoltare, precum şi cele mai repr-
ezentative trei obiective turistice locale, vizitate pe durata unui an. Profilul turistic este dat de 
preponederenţa obiectivelor turistice cu caracter cultural (muzee, monumente, case memoriale 
etc.), reprezentate cu galben, sau a celor naturale (rezervaţii, băi termale, lacuri, etc.), repr-
ezentate cu verde. La nivel naţional, se observă un echilibru în distribuţia celor doua tipuri de 
obiective turistice. În sudul ţării şi în regiunea Nord-Est se regăsesc mai ales obiective cul-
turale, în timp ce obiectivele naturale sunt prezente în zone unde relieful facilitează apariţia 
atracţiilor turistice (ex: munţii Carpaţi), sau în alte zone bogate în resurse naturale. 
Un aspect interesant este remarcat în regiunea de dezvoltare Sud-Est, unde obiectivele turistice 
cunoscute la nivel naţional pentru această regiune, precum: Delta Dunării, staţiunile de la 
Marea Neagră, nu au fost precizate de respondenţi. Cele mai ridicate procente în cadrul aces-
tei regiuni de dezvoltare au fost înregistrate pentru următoarele obiective turistice: Vulcanii 
Noroioşi, Lacul Sărat, Faleza Dunării. Răspunsurile respondenţilor pot fi explicate prin faptul 
că acestea au fost alese în funcţie de reprezentările puternic înrădăcinate la nivelul mentalului 
colectiv. Faleza Dunării nu constituie un obiectiv turistic, însă aceasta a fost percepută de un 
număr mare de respondenţi din regiune ca fiind o atracţie turistică. 
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Harta 7. Profilul turistic al regiunilor de dezvoltare în funcţie de topul primelor trei obiective 
turistice menţionate
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X. INFRASTRUCTURA MUZEALĂ ŞI COMPORTAMENTUL 
DE CONSUM

1. Aspecte metodologice

dddÎn această secţiune am analizat răspândirea muzeelor, frecvenţa de vizitare a acestora, pre-
cum şi comportamentul celui care vizitează. Astfel, am urmărit să creionăm un profil al vizita-
torului şi să aflăm care sunt determinanţii cei mai importanţi ai comportamentului de vizitare 
a muzeelor. În final, am alcătuit un clasament al celor mai vizitate muzee. 

2. Infrastructura muzeală

dddProcentul celor care au acces la un muzeu (48%) este foarte apropiat de procentul celor care 
nu beneficiază de acest tip de infrastructură culturală în localitatea din care provin (51%). 

Graficul 30. Prezenţa muzeelor în localitate
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3. Frecvenţa de vizitarea a muzeelor/expoziţiilor

dddFrecvenţa cu care se vizitează un muzeu sau o expoziţie este influenţată în special de fac-
tori precum mediul de rezidenţă, nivelul de educaţie, vârsta şi accesibilitatea la infrastructura 
culturală în cauză. Dintre cei intervievaţi, doar 2% merg de câteva ori pe lună la un muzeu sau 
la o expoziţie, 30% vizitează muzee sau expoziţii cu o frecvenţă redusă (cel mult o dată pe 
lună), în timp ce aproape 70% nu desfăşoară niciodată astfel de activităţi. Frecvenţele mai ridi-
cate de o câteva ori pe lună nu au fost menţionate de nici un respondent, motiv pentru care am 
decis ca în continuare să fie analizate doar primele trei variante de răspuns. A merge la muzeu 
sau a vizita o expoziţie nu reprezintă  o activitate culturală inclusă în agenda cotidiană sau în 
cea săptămânală a indivizilor. Aceste obiceiuri culturale sunt, prin natura lor, mai rar practicate 
decât alte activităţi cum ar fi vizionarea de piese de teatru sau frecventarea cinematografelor.   

Graficul 31. Frecvenţa vizitării de muzee/expoziţii
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dddDin datele obţinute am observat că procentul celor care nu au vizitat niciodată un muzeu în 
ultimele 12 luni este destul de mare (66%). Pe de altă parte, numărul celor care au răspuns că au 
mers la muzeu o singură data în ultimul an (11%) este devansat de cei care au vizitat muzeele 
în mod frecvent, de mai mult de şase ori (14%). 

Graficul 32. Frecvenţa vizitării muzeelor în ultimele 12 luni
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4. Profilul vizitatorilor de muzee

dddVârsta respondenţilor reprezintă un factor care influenţează în sens negativ frecvenţa vizitării mu-
zeelor. Astfel, o dată cu înaintarea în vârsta, scade numărul celor care vizitează asemenea obiective cul-
turale.    ddd
dddPersoanele sub 35 de ani sunt cele mai active în această privinţă, 36%-37% vizitând lunar muzee, în 
timp ce procentul celor de peste 65 de ani care întreprind astfel de activităţi este de 21%. Pentru a valida 
existenţa acestei proporţionalităţi şi la nivelul populaţiei au fost realizate teste statistice specifice (analiza 
hi-pătrat), care au confirmat legătura dintre vârstă şi frecventarea muzeelor şi în afara eşantionului.  

Graficul 33. Frecvenţa vizitării muzeelor/expoziţiilor în funcţie de vârstă
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dddUn alt factor care ar putea influenţa frecvenţa vizitării muzeelor/expoziţiilor este regiunea 
de dezvoltare de provenienţă. Rezultatele valabile pentru Bucureşti şi Ilfov vor fi analizate, 
pentru a surprinde anumite caracteristici ale celor două zone.

dddÎn regiunea Sud-Vest se regăsesc cei mai puţini respondenţi care frecventează muzee sau 
expoziţii – 15%, în timp ce Ilfov (43%) şi Bucureşti (49%) sunt zonele cu  concentraţia cea 
mai ridicată de persoane care vizitează astfel de obiective culturale. 
dddEste interesant de observat felul în care existenţa infrastructurii muzeale influenţează con-
duita de vizitare a oamenilor. Oraşul Bucureşti prezintă cea mai bună infrastructură muzeală 
(99%), fiind urmat de regiunile Centru (55%) şi Nord-Est (50%). La polul opus se află regiuni-
le Ilfov (12%), Sud (30%) şi Vest (34%). Regiunea Ilfov, deşi are cea mai slabă infrastructură, 

Graficul 34. Frecvenţa vizitării muzeelor/expoziţiilor în funcţie de regiune
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a înregistrat un procent ridicat al respondenţilor care obişnuiesc să meargă la muzee/expoziţii, 
o posibilă explicaţie fiind accesibilitatea infrastructurii aflată în vecinătatea localităţii, în 
Bucureşti. În mod similar, deşi beneficiază de o slabă infrastructură muzeală, regiunea Sud-   
Muntenia a înregistrat un procent al frecvenţei de vizitare care o plasează printre primele lo-
curi  din această perspectivă.

Graficul 35. Prezenţa muzeelor în funcţie de regiunea de dezvoltare
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Harta 8. Frecvenţa vizitării muzeelor şi răspândirea acestora pe regiuni
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dddSintetizând informaţiile prezentate concluzionăm că absenţa infrastructurii muzeale în locali-
tatea respondentului nu determină o frecvenţă scăzută de vizitare, şi, viceversa, disponibilitatea 
acestui tip de resurse nu atrage după sine o creştere a numărului de vizite la muzee. 
dddComportamentul de vizitare al muzeelor/expoziţiilor este influenţat de mediul de rezidenţă. 
Proporţia celor nu viziteză în mod frecvent la muzee/expoziţii este mai mare în mediul rural (83%) 
decât în mediul urban (56%). Mai mult, numărul celor care frecventează astfel de instituţii culturale 
o dată pe lună sau mai rar atinge în mediul urban 40% din totalul respondenţilor, în timp ce în me-
diul rural ajunge doar la 17%. Acest aspect este potenţat şi de lipsa muzeelor în mediul rural.

Graficul 36. Frecvenţa cu care respondenţii merg la muzee/expoziţii în funcţie mediul de rezidenţă
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dddÎn ceea ce priveşte educaţia, cei mai mulţi dintre respondenţii care au frecventat intensiv 
muzee în ultimul an au ca ultimă şcoală absolvită liceul – 35,5%. Persoanele cu şcoală primară 
(4,3%) şi cu studiile post-universitare (3,8%) au înregistrat cele mai mici procente ale vizitării 
frecvente.

Graficul 37. Prezenţa muzeelor în funcţie de mediul de rezidenţă

Tabelul 21. Nivelul de instruire al respondenţilor care au vizitat muzee în ultimele 12 luni de şase sau mai multe ori



93

dddPotrivit informaţiilor obţinute, majoritatea (53,8%) persoanelor care au vizitat muzee în 
ultimele 12 luni de şase sau mai multe ori sunt femei. 

dddÎn ceea ce priveşte vizitarea muzeelor în funcţie de mediul de rezidenţă, majoritatea 
respondenţilor din mediul rural (78%), spre deosebire de persoanele din oraşe (57%), au afir-
mat că nu au vizitat niciodată muzee în decursul unui an. Graficul de mai jos evidenţiază 
diferenţele semnificative care se stabilesc în funcţie de mediul de rezidenţă al respondenţilor. 
Se poate observa faptul că respondenţii provenind din mediul urban au vizitat muzeele mai 
mult de şase ori în ultimele 12 luni (18%). 

Tabelul 22. Sexul respondenţilor care au vizitat muzee în ultimele 12 luni de şase sau mai multe ori

Graficul 38. Frecvenţa vizitării muzeelor în ultimele 12 luni în funcţie de mediul de rezidenţă
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5. Intensitatea determinanţilor pentru comportamentul de vizitare al 
muzeelor

dddFactorii care ar influenţează frecvenţa comportamentului de vizitare al muzeelor/expoziţiilor 
prezentaţi în detaliu până acum vor fi analizaţi în cele ce urmează pentru a se determina intensitatea 
influenţei pe care o exercită asupra conduitei de vizitare. În plus, în analiză vor fi introduse şi alte 
variabile care ar putea avea un efect, cum ar fi venitul, sexul, experienţa de migraţie etc. Principalii 
factori care influenţează comportamentul de vizitare sunt prezentaţi în graficul 39. Variabilele sex şi 
venit nu sunt reprezentate în grafic întrucât s-au dovedit irelevante în această interpretare a datelor. 
dddCel mai puternic determinant al frecvenţei de vizitare a muzeelor sau expoziţiilor îl 
reprezintă educaţia. Constatăm faptul că cei care au un nivel scăzut de educaţie merg mai 
rar la muzee. Factori deja menţionaţi precum vârsta, mediul de rezidenţă, sau lipsa muzeelor 
din localitate influenţează comportamentul de frecventare a muzeelor şi expoziţiilor. Nu în ul-
timul rând, experienţa de migraţie în interiorul gospodăriei influenţează frecventarea muzeelor/
expoziţiilor.

Graficul 39. Factori care determină frecvenţa vizitării muzeelor sau expoziţiilor
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6. Clasamentul celor mai vizitate tipuri de muzee 

dddÎn rândul ultimelor muzee vizitate, cei mai mulţi dintre respondenţi au ales muzeele de isto-
rie (51%) sau muzeele de artă (20%). Muzeele de ştiinţe naturale au fost vizitate de 16% dintre 
respondenţi, în timp ce procentele cele mai mici au fost înregistrate de  muzeele de etnografie 
(11%) şi muzeele tehnice (1%). Acest clasament este influenţat şi de numărul total de muzee 
existente în fiecare categorie, muzeele de istorie şi de artă fiind mult mai răspândite decât cele-
lalte. 

Graficul 40. Tipologia ultimului muzeu vizitat 
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dddÎn Bucureşti există, conform datelor INS pe anul 2007 (INS, 2008), 58 de muzee. Am dorit 
să aflăm cât de des sunt vizitate cele mai importante dintre ele şi care este publicul ţintă pentru 
fiecare în parte. Respondenţii au putut alege dintr-o listă de şapte instituţii muzeale bucureştene 
reprezentative, dispunând şi de opţiunea de a numi şi alte muzee care nu se regăseau în listă. Cea 
mai scăzută rată de vizitare s-a înregistrat în cazul Muzeului Naţional de Artă Contemporană, 
urmat de Muzeul Municipiului Bucureşti şi de Muzeul Naţional de Artă. La polul opus se află 
Muzeul Antipa, Muzeul Satului şi Muzeul Naţional de Istorie. Dintre instituţiile muzeale care 
nu au fost incluse în listă, respondenţii au menţionat: Casa Poporului, Muzeul de Arheologie, 
Muzeul de Geologie, Muzeul Literaturii Române, Muzeul Militar, Palatul Cotroceni, Palatul 
Parlamentului şi Muzeul Tehnic.

Graficul 41. Frecvenţa de vizitare a muzeelor din Bucureşti
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dddÎn concluzie, există diferenţe între muzeele din Bucureşti în ceea ce priveşte numărul de 
vizitatori. În fruntea ierarhiei se află muzeul Antipa, frecventat de 356 dintre participanţii la 
studiu, în timp ce doar 107 au vizitat Muzeul Naţional de Artă Contemporană. Comparativ cu 
anii anteriori nu se observă variaţii semnificative în ceea ce priveşte ierarhia celor mai vizitate 
muzee, între anii 2007 şi 2008 neexistând diferenţe. Însă, în anul 2006 ordinea preferinţelor 
respondenţilor a fost diferită. În timp ce în 2007 şi 2008 pe locul doi s-a aflat Muzeul Satului, 
urmat de Muzeul Naţional de Istorie, în 2006 cele două poziţii erau inversate, Muzeul Satului 
aflându-se în urma Muzeului Naţional de Istorie. În schimb în 2005 ierarhia a fost aceeaşi cu 
cea din 2008.

Tabelul 23. Clasamentul celor mai frecventate muzee în 2008 şi 2007 
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Tabelul 24. Clasamentul celor mai frecventate muzee în 2005 şi 2006
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XI COMUNITATE VERSUS SOCIETATE

1. Aspecte metodologice

dddSecţiunea aceasta urmăreşte analiza unor tipuri de acţiuni, evenimente şi indicatori care fac 
distincţia între societate şi comunitate (solidaritate, coeziune socială, oameni care împărtăşesc 
aceeaşi unitate de valoare, forme de asociere). Putem vorbi de comunitate în cazul unei grupări 
de persoane care au aceeaşi unitate valorică şi este prezentă o anumită solidaritate şi coeziune 
socială. Potrivit lui Tonnies elementele care stau la baza comunităţii şi societăţii sunt voinţa 
organică şi cea reflectată. Voinţa organică este generată din nevoile vitale ale omului, din impul-
surile biologice şi se află la baza formării comunităţilor. Voinţa reflectată se concretizează prin 
acţiunile desfăşurate la nivelul societăţii unde participarea, implicarea se bazează pe convenţie, 
opinie publică şi cadru legislativ9.  

2. Viaţa asociativă ca formă a spiritului comunitar

dddPentru a observa cum se manifestă dihotomia comunitate versus societate la nivel cultural 
am analizat dacă respondenţii fac parte din asociaţii, grupuri ce ar putea fi un indicator al 
comunităţii. Dintre formele de asociere menţionate doar corurile bisericeşti pot fi considerate 
un indicator al spiritul comunitar. La polul opus se află sindicatele care sunt un indicator al 
spiritului societal.  Informaţiile obţinute arată că 71% din respondenţii care fac parte din corul 
bisericii sunt din mediul rural. Referitor la localizarea geografică cei mai mulţi respondenţi ce 
participă la corul bisericii sunt din regiunile de dezvoltare Nord- Vest, Nord- Est, Vest.
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dddParticiparea în corul bisericii este un predictor al dezvoltării în cadrul vieţii tradiţionale, 
religioase, în timp ce desfăşurarea activităţilor la nivelul sindicatelor presupune o implicare 
într-un domeniu convenţional, politic. Cei mai mulţi respondenţi (74%) care sunt membrii ai 
sindicatelor provin din mediul urban. Aceştia sunt distribuiţi în procente mai mari în regiunile 
de dezvoltare: Sud-Muntenia (18%), Sud-Est (17%), Nord- Est (16%). 

Tabelul 25. Numărul respondenţilor care fac parte din corul bisericii şi distribuţia acestora în funcţie de 
mediul de rezidenţă.

Tabelul 26. Numărul respondenţilor care fac parte din corul bisericii în funcţie de regiunile de dezvoltare
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3. Împrumutul şi activismul local, acţiuni caracteristice dimensiunii 
sociale a comunităţii

dddÎn realizarea analizei am pornit de la ipoteza că implicarea respondenţilor în anumite 
activităţi, disponibilitatea acestora de a acorda bani pentru restaurarea obiectivelor de patri-
moniu locale, sursele şi frecvenţa împrumuturilor de suporturi audio şi video constituie in-
dicatori ai formelor de manifestare ale comunităţii şi societăţii. Informaţiile obţinute arată că 
respondenţii şi-au manifestat preferinţa şi disponibilitatea de a participa activ la activităţile edu-
cative (forumuri, întâlniri), nunţi, activităţi sportive, diferite adunări (asociaţii agricole). Aceste 
activităţi presupun stabilirea interacţiunilor şi contribuie la dezvoltarea capitalului relaţional 
(totalitatea interacţiunilor care se produc) care este un indicator al comunităţii. Referitor la 
capitalul relaţional am observat faptul că acesta este consolidat prin frecvenţa împrumuturilor 
şi a procurării muzicii şi filmelor. Un aspect important este că un număr mare de respondenţi 
(39% pentru muzică şi 55% pentru filme) au afirmat că îşi procură muzica de la prieteni şi 
cunoştinţe. Un număr mai mic de persoane (9,5%) au precizat că achiziţionează haine de la 
prieteni şi cunoştinţe.

Tabelul 27. Numărul respondenţilor care sunt membrii ai unui sindicat în funcţie 
de regiunea de dezvoltare
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dddAnalizând frecvenţa împrumuturilor pe an pentru CD-uri audio, DVD-uri şi alte supor-
turi pentru muzică şi filmele, am observat că o mare parte din respondenţi preferă obţinerea 
de muzică şi filme din împrumuturile de la prieteni sau rude. Potrivit informaţiilor obţinute 
respondenţii împrumută peste 10 suporturi de muzică şi filme pe an. O posibilă explicaţie 
pentru alegerea acestor surse de obţinere a muzicii şi filmelor poate fi faptul că respondenţii 
împrumută muzică şi filme de la prieteni şi cunoştinţe deoarece există o unitate valorică a 
preferinţelor pe care le au.                            

Tabelul 28.  Sursele preferate de respondenţi pentru procurarea muzicii

Tabelul 29. Sursele preferate de respondenţi pentru procurarea filmelor
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dddPentru a observa dihotomia comunitate/societate am luat în considerare disponibilitatea 
respondenţilor de a plăti sume suplimentare pentru renovarea obiectivelor de patrimoniu din 
localitate sau din proximitatea acesteia. Majoritatea respondenţilor (79%) au afirmat că sunt 
dispuşi să acorde taxe suplimentare pentru restaurarea obiectivelor de patrimoniu.  Acestă di-
sponibilitate de a da bani în plus pentru obiectivele de patrimoniu locale poate fi considerată 
ca fiind un indicator al formelor comunitare şi arată faptul că persoanele doresc să se implice 
activ în viaţa comunităţii.
 dddÎn tabelul de mai jos se poate observa că, în ceea ce priveşte frecvenţa participării la anu-
mite evenimente, cei mai mulţi respondenţi (39%) au afirmat că merg des la biserică. Com-
parativ cu participarea la sărbători şi evenimente locale, informaţia potrivit căreia un număr 
mai mare de respondenţi merg mai des la biserică indică un nivel ridicat de religiozitate al 
respondenţilor şi arată preferinţa acestora de participare la activităţi caracteristice unui stil de 
viaţă tradiţional. Această preferinţă reprezintă un indicator al prezenţei unui anumit tip de soli-
daritate specifică formelor comunitare care se realizează pe baza asemănărilor dintre persoane, 
a unei unităţi valorice comune  şi care generează structuri de organizare compacte.

Tabelul 30. Frecvenţa participării la evenimente/ acţiuni locale
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4.Tipurile de evenimente cu rol de solidaritate comunitară

dddPentru a vedea cum se manifestă dihotomia comunitate versus societate, în analiză au fost 
introduse următoarele categorii de evenimente, acţiuni şi locuri de tip comunitar (Tabelul 29) 
însă din acestea doar în anumite cazuri am observat o influenţă asupra comportamentului co-
munitar. 
dddAm considerat că prezenţa la aceste evenimente/locuri de întâlnire este un exemplu de soli-

daritate şi coeziune socială. Festivalurile/sărbătorile specifice (85%), căminele culturale (81%) 
apar în topul primelor 5 tipuri de infrastructură publică culturală, considerate ca necesare. Am 
realizat profilul celor care consideră necesare aceste tipuri de infrastructură pentru a vedea care 
sunt caracteristicile persoanelor care resimt o nevoie de manifestare a spiritului comunitar. 
dddCei care consideră necesare festivalurile/sărbătorile specifice şi căminele culturale/ casele 
de cultură sunt persoane mai degrabă din mediul urban, au ca ultima şcoală absolvită şcoala 
post-liceală (colegiu), probabilitatea de a fi persoane tinere este mai mare decât cea de a fi în 
vârstă, sunt din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Centru, 
iar tipul de localitate este reşedinţa de comună. 

Tabelul 31. Tipurile de evenimente, acţiuni, locuri de tip comunitar (evenimente, acţiuni, locuri)
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dddPentru cei care participă la evenimente/sărbători locale profilul se schimbă la nivelul anu-
mitor indicatori: cu cât vârsta e mai mare cu atât probabilitatea de a participa la evenimente 
sau sărbători locale este mai mică, există o probabilitate mai mare ca cei din mediul urban să 
participe la astfel de evenimente, sunt mai degrabă persoane din regiunea de dezvoltare Nord-
Est, iar probabilitatea de a fi bărbaţi, locuitori de comună sau oraş mare (200-100000 locuitori) 
este mică. 
    Considerăm „piaţa” (centrul localităţii) ca fiind un indicator al coeziunii sociale de tip co-
munitar prin caracteristica sa de spaţiu public care alătură grupuri şi mulţimi de oamenii şi care 
facilitează interacţiunile umane, solidaritatea, formele asociative. Un profil al persoanelor care 
frecventează cel mai des activităţi culturale care se desfăşoară în piaţă (centrul localităţii) arată 
că 30% dintre aceştia locuiesc în oraşe mari (peste 200000 locuitori şi între 200-100000 locu-
itori). De asemenea, persoanele din această categorie sunt din regiunile de dezvoltare Nord-Est, 
Vest, Centru şi Nord-Vest şi au ca ultim nivel de studii absolvit gimnaziul, şcoala profesională/
de meserii, liceu sau şcoala postliceală.
dddFaptul că unii respondenţi citesc ziare locale nu şi ziare centrale poate fi un indicator al 
faptului că această categorie este orientată mai mult spre comunitate decât spre societate, mai 
mult spre local decât spre central. Cel mai mare procent de persoane care citesc ziare locale a 
fost înregistrat în localităţile de tip sat (30%) şi comună-reşedinţă (21%). Pe regiunile de dez-
voltare, cei mai mulţi sunt din regiunea Nord-Est (25%) şi din Centru (22%), iar un procent de 
55% participă o dată pe lună sau mai rar la sărbători/ evenimente locale.
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XII. ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER

1. Aspecte  metodologice

dddÎn ceea ce priveşte activităţile de timp liber desfăşurate în afara spaţiului domestic, am 
identificat trei dimensiuni: „Cultura de tip elitist” (care include teatru, operă şi muzee), „Cul-
tura de masă”, în care am inclus participarea la spectacole de muzică, sărbători locale şi cin-
ematograf şi a treia categorie, pe care am denumit-o „Activităţi non-culturale de timp liber” şi 
care conţine mersul la discotecă, mall şi activităţi de îngrijire corporală. Formulele alese pen-
tru a încadra activităţile culturale nu implică valorizări subiective; cultura de masă nu trebuie 
privită critic, fiind de fapt o sintagmă consacrată în literatura de specialitate de limbă engleză 
(„mass culture”). „Elitist” şi „de masă” nu sunt etichete, ci formule convenţionale prin care 
dorim să clasificăm anumite aspecte ale realităţii.
dddÎn analiză am considerat că respondenţii care merg la oricare din activităţile din cele trei 
categorii menţionate anterior de câteva ori pe lună, de câteva ori pe săptămână sau aproape 
zilnic participă des la acţiuni specifice de petrecere a timpului liber. În plus, am considerat 
că participă rar la activităţi de petrecere a timpului liber cei care au răspuns cu „o dată pe 
lună sau mai rar” la întrebarea corespunzătoare modului de petrecere a timpului liber. Trebuie 
menţionat că noţiunile de „rar” şi „des” pot avea sensuri diferite în funcţie de fiecare tip de 
activitate. Spre exemplu, participarea la activităţi cu profil elitist cu o frecvenţă de o dată pe 
lună, nu este echivalent cu mersul o dată pe lună la evenimente culturale de masă şi activităţi 
non-culturale.
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2. Bugetul de timp liber

dddRăspunzând la următoarea întrebare a chestionarului: Cam câte ore pe zi vă rămân, ca timp 
liber, numai pt. Dvs., în afara orelor de somn?, un procent considerabil de 30% din numărul 
subiecţilor au estimat intervalul 2-4 ore. Peste 17% din respondenţi au sub 2 ore, iar un procent 
de 22%  între 4 şi 6 ore.
dddChestionaţi în privinţa timpului alocat muncii, 26% din totalul respondenţilor muncesc 
în cursul săptămânii câte 8-10 ore pe zi, iar 17% din participanţii la studiu muncesc între 
10 şi 12 ore. De remarcat este faptul că procentul celor care muncesc între 6-8 ore în timpul 
săptămânii este de 18%, egal cu procentul celor care alocă acest timp în ziua de sâmbătă. În 
ceea ce priveşte numărul de ore alocat muncii în week-end, se observă faptul că majoritatea 
respondenţilor păstrează ziua de duminică pentru odihnă (23% lucrează sub 2 ore pe zi, iar 20% 
nu lucrează deloc).

Tabelul 32. Clasificarea activităţilor de petrecere a timpului liber
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dddÎn ceea ce priveşte distribuţia pe medii rezidenţiale a numărului de ore de timp liber, este 
de remarcat că dintre respondenţii din mediul rural doar un procent de 9% au peste 8 ore pe zi 
de timp liber. În schimb în mediul urban aproximativ 17% din subiecţi apreciază că au peste 8 
ore pe zi timp liber pe toată durata săptămânii. 

3. Evoluţia multianuală a participării la activităţi de timp liber

dddÎn ceea ce priveşte ierarhia preferinţelor pentru diverse tipuri de consum cultural, frecvenţa 
de consum înregistrată pentru principalele activităţi se păstrează aproximativ constantă în ul-
timii patru ani, dar înregistrează pentru prima dată o variaţie: frecventarea cinematografului a 

Graficul 42. Estimarea orelor de timp liber avute la dispoziţie
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trecut pe o poziţie inferioară frecventării teatrului. Posibile explicaţii ale acestei schimbări ar 
fi reducerea numerică a infrastructurii de distribuţie a filmelor de cinema (scăderea numărului 
de cinematografe, o tendinţă continuă în anii 2000) sau reorientarea publicului amator de 
filme către soluţii de consum domestic (achiziţionarea de DVD-uri, descărcarea filmelor de 
pe internet). Cât despre frecventarea mai intensă a teatrelor, aceasta ar putea avea legătură cu 
multiplicarea scenelor destinate spectacolelor dramatice (dezvoltarea unor teatre alternative, 
neconvenţionale, în incinta unor cafenele, centre culturale etc.).

dddTabelul de mai jos reprezintă o comparaţie dintre anii 2005 şi 2008 cu privire la partici-
parea la activităţi culturale. Am ales cei doi ani pentru a ilustra contrastele dintre punctul de 
pornire (primul an în care au fost colectate aceste date) şi ultimul an pentru care există date. 
Deşi situaţia este aproximativ similară în 2008 faţă de 2005, se pot observa câteva schimbări 
relevante în ceea ce priveşte vizitarea muzeelor/expoziţiilor şi mersul la cinematograf, înregis-
trându-se o scădere a participării la astfel de activităţi. 
dddÎn ambele cazuri a crescut numărul respondenţilor care declară ca nu obişnuiesc să meargă la 
acest tip de activităţi. Prin urmare, în 2008, 65% din respondenţi spun că nu vizitează niciodată 
frecvent muzee şi expoziţii, faţă de 61% în 2005, în timp ce 79% nu obişnuiesc să meargă la 
cinematograf în comparaţie cu 74% cât au fost înregistraţi în 2005. Prin contrast, se observă 
o scădere a numărului celor care participă o dată pe lună sau mai rar la acest tip de activităţi 

Tabelul 33. Ierarhia preferinţelor pentru diverse tipuri de consum cultural
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– numărul celor care vizitează muzee/expoziţii a scăzut cu 6 procente, iar frecventarea cin-
ematografelor a scăzut, de asemenea, cu 7%. 

Tabelul 34. Comparaţie 2005 - 2008 pentru participarea la activităţi culturale
Cât de des mergeţi la...?
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4. Participarea la diferite tipuri de activităţi de timp liber

dddDeşi am operat cu o ierarhie a participării la diversele activităţi de timp liber şi cu o clas-
ificare a acestora în trei categorii (activităţi cu profil elitist, cultură de masă şi activităţi non-
culturale), este important de subliniat că preferinţa pentru anumite tipuri de preocupări nu le 
exclude pe celelalte din rândul activităţilor care înregistrează o anumită frecvenţă în programul 
respondenţilor. Am dorit să ilustrăm prin tabelul de mai jos asocierea dintre diferite activităţi 
culturale şi de timp liber în rândul opţiunilor publicului. Altfel spus, dorim să reconstituim 
profilul de timp liber al celui care practică des – minim de câteva ori pe lună şi maxim zilnic – 
o anumită activitate10 . În tabelul de mai jos am realizat corelaţii între practicarea cu frecvenţă 
mare (des) a unei activităţi şi practicarea altor activităţi cu diferite frecvenţe – des, rar (maxim 
o dată pe lună) şi niciodată. Marcajele cu semnul (+) indică o relaţie semnificativă pozitivă 
între activitatea de pe coloană şi frecvenţa activităţii de pe rânduri: este foarte probabil ca cele 
două să se grupeze în profilul aceluiaşi consumator, probabilitatea fiind mult mai mare în cazul 
marcajului prin două semne (++). Semnele (-) indică improbabilitatea ca cele două activităţi 
puse în relaţie să se asocieze în programul de timp liber al unui respondent. 
dddÎn cazul celor care frecventează des o activitate culturală cu profil elitist:
E foarte probabil ca cei care frecventează des opera/opereta să frecventeze foarte mult teatrul 
(++) şi spectacolele de divertisment (++), dar vor evita sistematic cinematograful (- -). Cei 
care participă de regulă la spectacole de operă vor merge frecvent la teatru, fiind improbabil ca 
cineva care nu merge niciodată la operă să meargă des la teatru (- -). Probabilitatea este foarte 
mare ca fidelii teatrului să fie aceiaşi cu cei care frecventează des cinematograful sau specta-
cole de divertisment (++). 
dddÎn cazul celor care frecventează des o activitate culturală de masă:
Persoanele fidele cinematografului sunt mari amatore de operă, teatru şi spectacole de muzică 
sau divertisment (++). Cei care merg de obicei la spectacole de divertisment cultural frecventează 
foarte des opera, teatrul, cinematograful, sărbători şi evenimente locale şi discoteca/cluburile 
(++). Categoria consumatorului de sărbători locale pare să fie aceeaşi cu cea a consumatorului 
de spectacole cu frecvenţă mare (++). 
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Tabelul 35. Corelaţii între participarea respondenţilor la diverse activităţi de timp liber 
Merge des/rar/niciodată la....    
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dddÎn ceea ce priveşte frecvenţa de participare la activităţi cu profil elitist (operă, teatru şi 
muzee), majoritatea respondenţilor (62%) au declarat că nu obişnuiesc să meargă la astfel de 
evenimente. Un număr relativ egal de persoane, mai exact 17 %, merg o singură dată pe lună 
la o activitate, în timp ce 16% merg minim de câteva ori pe lună la o activitate. 

dddFrecvenţa de participare la activităţi culturale de masă, precum cinematograf, spectacole 
şi serbări locale este semnificativ mai mare decât în cazul celor considerate de tip elitist. Un 
procent de 36% din cei care au răspuns la chestionar merg de minim câteva ori pe lună la o 
activitate, în timp ce un sfert din numărul total de respondenţi au spus că participă maxim o 
dată pe lună la una din activităţile enumerate anterior. Ca şi în cazul activităţilor cu profil elit-
ist, puţini respondenţi, participă de câteva ori pe lună la mai multe activităţi la evenimente 
culturale de masă (4%).

 

Graficul 43. Participarea la activităţi culturale cu profil elitist 
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dddCele mai populare activităţi de petrecere a timpului liber sunt cele de îngrijire corporală, 
de mers la discotecă/club şi la mall. Cei mai mulţi (39%) participă de câteva ori pe lună la una 
dintre aceste activităţi, iar 21% merg maxim o dată pe lună la una din activităţile enumerate 
anterior. 

Graficul 44. Participarea la activităţi culturale de masă
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dddAşa cum se poate observa în graficul comparaţiei dintre participarea la activităţi culturale 
de tip elitist şi activităţi culturale de masă, primele sunt mult mai puţin preferate decât cele 
din urmă. Mai exact, în timp ce 62 % din respondenţi nu obişnuiesc să participe la spectacole 
de teatru, operă sau să meargă la muzee, doar 33% obişnuiesc să meargă la cinema, specta-
cole şi serbări locale. O diferenţă în favoarea activităţilor de masă se poate observa şi în cazul 
participării la o astfel activitate maxim o dată pe lună. Dacă 25% din respondenţi practică 
activităţi culturale de masă, doar 17 % participă la activităţi specifice culturii de tip elitist. 
 

Graficul 45. Participarea la activităţi de timp liber non-culturale
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Graficul 46. Frecvenţa participării respondenţilor la tipuri de activităţi culturale
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5. Tipologia publicului activităţilor culturale 

dddAceste profiluri trebuie privite ca aproximări ale celui mai probabil portret statistic. Nu se 
poate spune că este imposibil ca în acele categorii de populaţie care nu apar în astfel de portrete 
să existe persoane care participă la acel tip de activitate, ci doar că este mai puţin probabil, din 
punct de vedere statistic, ca aceste persoane să participe.

A. Publicul care nu participă niciodată în mod regulat la activităţi culturale 
cu profil elitist
 
dddAcest public este, în mod tipic, locuitor al zonelor rurale şi oraşelor mici, ceea ce face 
foarte probabil ca acest consumator să nu beneficieze de infrastructura necesară activităţilor cu 
profil elitist (teatru, muzee şi cu atât mai puţin instituţie de operă). Lipsa de preocupare faţă de 
existenţa infrastructurii pentru activităţi culturale (săli de spectacole) poate indica chiar nefa-
miliarizarea cu activităţile culturale practicate în afara spaţiului domestic. În privinţa educaţiei 
primite, această categorie de public este în general absolventă de studii medii (liceu, şcoală 
profesională) sau de gimnaziu, ceea ce poate sa indice carentele sistemului de invatamant pri-
mar şi secundar de a îndruma elevii către cultura cu profil elitist. Acest factor poate fi corelat şi 
cu atitudinea acestui public faţă de cultura scrisă: are o bibliotecă domestică săracă şi preferă 
să citească presă tabloidă, iar în ceea ce priveşte mass-media audio-vizuală, evită emisiunile 
culturale. Preferinţa pentru tabloide indică nevoia de informare rapidă şi preocuparea pentru 
monden care primează în faţa nevoii de informare despre realitatea politică şi socială.  Nu 
este colecţionar (nici de timbre, nici de suveniruri din călătorii), ceea poate indica dezintere-
sul său faţă de artefacte culturale. Cei care evită cultura elitistă nu sunt nici implicaţi social, 
prin activarea într-un sindicat, acest lucru putând fi atribuit şi specificului pieţei profesionale a 
unui sat sau oraş mic: absenţa marii industrii, a marilor companii, care să genereze organizaţii 
sindicale. 
dddDeţinerea unui scooter are o putere de predicţie relativ mică, dar semnificativă pentru 
reticenţa faţă de activităţi cu profil elitist. Având în vedere că introducerea la scară mai largă 
a scooter-ului în peisajul localităţilor româneşti este asociat cu turismul sau locuirea în Italia, 
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avem motive să avansăm ipoteza că această categorie de public a avut experienţa migraţiei 
(pentru muncă) în Italia. În linii mari, se poate avansa ipoteza că această categorie de public 
constă în populaţie care practică un mod de viaţă „de pe-o zi pe alta”, posibil individualist, 
concentrat pe timpul prezent, fără preocupare pentru elaborarea unor proiecte personale pe ter-
men lung.

Graficul 47. Profilul publicului care nu participă niciodată în mod frecvent la activităţi culturale cu profil elitist
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B. Publicul care participă la activităţi culturale cu profil elitist de 
minim câteva ori pe lună
 
   Putem numi această categorie de public “Colecţionarul”, fiind poate cel mai complex şi bine 
definit profil de consumator dintre cele patru. Este categoria celor cu o situaţie materială bună, 
care au primit o educaţie clasică, cu o preocupare deosebită pentru colecţionarea artefactelor 
scumpe şi valoroase artistic, care conştientizează importanţa infrastructurii culturale în localitate 
şi al căror consum media se concentrează pe documentare şi pe emisiuni cu profil cultural.
    Acest consumator corespunde din toate punctele de vedere profilului elitistului. Deşi nici o 
categorie de vârstă nu pare să compună acest portret, este foarte probabil ca cei care se încadrează 
în acest profil să fi primit o educaţie clasică (dovadă cunoaşterea unor limbi mai degrabă elitiste, 
franceza şi germana, în defavoarea englezei, limbă a globalizării, a internetului şi a mediului de 
afaceri).
ddd„Colecţionarul” acordă o atenţie deosebită consumului cultural domestic (mass-media, cultură 
scrisă şi achiziţii de artefacte), varietatea preocupărilor culturale indicând serioase investiţii mate-
riale şi de timp în scopuri culturale. Este un connaisseur, selectiv şi exigent cu achiziţiile sale cul-
turale,: nu este interesat de suveniruri, deci de artefacte ieftine şi ocazionale, ci pare să investească 
sistematic în obiecte valoroase de artă (sculpturi clasice, de artă modernă sau contemporană), în 
antichităţi, fotografii şi cărţi vechi. În privinţa consumului media, privilegiază emisiunile cul-
turale şi documentarele şi evită dezbaterile politice sau emisiunile de divertisment, ceea ce poate 
indica dezinteresul acestui consumator pentru realitatea socială imediată şi pentru divertisment 
facil, cât şi conceperea televiziunii ca un alt mijloc de culturalizare, nu ca sursă de informare sau 
divertisment.
dddConcepţia sa despre infrastructura culturală se înscrie în aceeaşi linie conservatoare: biblio-
teca şi teatrul sunt considerate indispensabile, dar valoarea sălilor pentru acces internet (ca şi 
sălile de jocuri pe calculator) este desconsiderată. Una dintre ipotezele pe care le avansăm este 
că această atitudine faţă de accesul la internet şi la folosirea calculatorului pentru divertisment se 
înscrie într-o concepţie specifică despre educaţia celor tineri – desconsiderarea sălilor de internet 
corelată cu identificarea importanţei sălilor de sport. Formulat sintetic, „colecţionarii” sunt con-
sumatorii rafinaţi şi foarte selectivi de activităţi culturale elitiste, care combină consumul domes-
tic cu cel din afara locuinţei, intermediat de instituţiile culturale.    
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Graficul 48. Profilul publicului care consumă activităţi culturale cu profil elitist de minim câteva ori pe lună
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C. Publicul care nu participă niciodată în mod frecvent la activităţi 
culturale de masă
    
dddPutem intitula această categorie de public „micii colecţionari neparticipanţi”. Este o catego-
rie compusă din consumatori care preferă consumul individual, axat pe achiziţii domestice (bi-
belouri, statuete) mai degrabă decât pe activităţi culturale comunitare, participative, desfăşurate 
în spaţiul public. Sunt persoane mai degrabă vârstnice, de sex feminin, cu o gospodărie relativ 
săracă în cărţi. Deşi nu îi place să ia parte la activităţi culturale de largă participare, nu îşi refuză 
totuşi socialul ca spaţiu de achiziţionare a obiectelor şi artefactelor pe care le colecţionează, 
mai degrabă artizanat comun: bibelouri şi genul de marfă care poate fi achiziţionată din tal-
ciocuri. Dovada acestui fapt este  prioritatea acordată de respondenţi existenţei unor târguri şi 
talciocuri în localitate, dar nu şi festivalurilor şi sărbătorilor specifice. În mod similar se poate 
considera că prioritatea acordată librăriilor în defavoarea bibliotecilor indică predilecţia spre 
achiziţionare mai degrabă decât spre participare (în acest caz, existenţa unei surse comunitare 
de carte). 
dddEste categoria celor care călătoresc, valorizând în mod deosebit artefactele care rămân în 
urma călătoriei (suvenirurile), deci este posibil ca vizitarea ţărilor străine să fie văzută ca o 
sursă suplimentară de achiziţii domestice. În privinţa unui determinant aparent surprinzător 
precum dezinteresul pentru desene animate, avansăm ipoteza conform căreia respondenţii care 
au indicat preferinţa pentru desene animate între emisiunile TV (preponderent tineri) au făcut 
referire la consumul de seriale sau filme de animaţie, înţelese ca expresii ale culturii pop, mai 
degrabă decât la desene animate destinate copiilor. Dacă ar fi să înţelegem astfel categoria 
“desene animate”, explicaţia viabilă ar putea fi că cele două tipuri de activităţi respinse fac 
parte din cultura populară, pe care nişte persoane de vârstă înaintată cu preferinţe pentru arti-
zanat este puţin probabil să o consume. În linii generale, putem afirma că această categorie, a 
„micilor consumatori neparticipanţi” constituie varianta domestică a consumatorului de cultură 
publică de masă.
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Graficul 49. Profilul publicului care nu participă niciodată în mod frecvent la activităţi culturale de masă
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D. Publicul care participă de minim câteva ori pe lună la activităţi 
culturale de masă

dddAmatorii de activităţi culturale de masă sunt persoane tinere care trăiesc în mediul urban, 
au o bibliotecă domestică bogată, valorizează accesul la festivaluri şi sărbători locale. Această 
categorie pare dezinteresată de achiziţia de artefacte – bibelouri, statuete, suveniruri – deci de 
consumul cultural domestic (prin achiziţii), privilegiind consumul în spaţiul public. Probabil 
datorită vârstei, aceştia preferă să participe la activităţi live (spectacole, reprezentaţii) mai 
degrabă decât să colecţioneze. Posibilitatea participării este probabil înlesnită şi de locuirea 
în mediul urban, ceea ce face mult mai probabilă existenţa infrastructurii pentru cultura de 
masă.  

Graficul 50. Profilul publicului care participă de minim câteva ori pe lună la activităţi culturale de masă
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