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I. Obiectivele cercetării

OG: Descrierea comportamentului şi experienței de vizitare a
persoanelor care accesează oferta culturală a Muzeului Național al
Ţăranului Român.

OS1: Descrierea comportamentului şi experienței de vizitare aOS1: Descrierea comportamentului şi experienței de vizitare a
persoanellor vârstnice care vizitează MŢR şi identificarea nevoilor
particulare ale acestui segment de vârstă.

OS2: Identificarea potențialului de vizitare al turiştilor străini.



II. Metodologia cercetării (1)

1. Triangularea metodelor: Timing & Tracking, observația, interviul
semistructurat şi chestionarul autoaplicat.

Timing & Traking (T&T) = metodă de măsurare observațională prin care se
urmăreşte înregistrarea traseului pe care vizitatorii îl parcurg într-o sală de
expoziție sau pe tot parcursul muzeului, prin notarea timpului petrecut în
săli şi/sau în fața fiecărui exponat sau instalație. Ajută la trasarea unorsăli şi/sau în fața fiecărui exponat sau instalație. Ajută la trasarea unor
paternuri comportamentale şi tendințe de vizitare, care odată identificate
pot servi ca puncte de referință curatorilor sau decidenților din cadrul
instituției muzeale.

Interviuri semistructurate cu supraveghetorii expozițiilor, cu persoana
responsabilă de vânzare-bilete, cu reprezentanți ai librăriei, ai magazinului
de suveniruri şi ai cinematografului, precum şi cu expozanți din cadrul
târgurilor.



(2)

Chestionare autoaplicate = culegerea de date privind experiențele
anterioare de vizitare a muzeului, intenția de revenire, sursele de
informare utilizate cu privire la expozițiile MŢR, sugestii de îmbunătățire a
diferitelor servicii, date socio-demografice.

2. Culegerea datelor = iulie-decembrie 20112. Culegerea datelor = iulie-decembrie 2011

Eşantionul: grupa de vârstă a vizitatorilor X originea (din România sau din
străinatate) X genul vizitatorilor X intervalul orar (10:00-14:00 şi 14:00-
18:00).

Hărți standardizate, chestionare autoaplicabile dispondibile în limba română,
engleză şi franceză.

2,3 respondenți / zi



(3)

Tipul de date culese Număr

Hărţi însoţite de chestionare 137

Hărţi fără chestionare 63Hărţi fără chestionare 63

Chestionare (hărţi eliminate) 23

TOTAL 223



III. Comportamentul şi experienţa de vizitare (1)

Nivelul de educaţie MŢR Nivel naţional

1-8 clase 6 10

Liceu – treapta 1 4 6

Şcoală profesională 1 6

1. Nivelul de educaţie şi vizita la muzeu

Şcoală profesională 1 6

Liceu – 12 clase 13 28

Şcoală postliceală 6 5

Universitar de scurtă durată 10 6

Universitar de lungă durată 40 31

Post universitar 17 8

TOTAL 100 100
Sursa datelor pentru eşantionul naţional: Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii 

- Barometrul de Consum Cultural 2010, ediţia iarnă . A fost avută în vedere populaţia care a de 
declarat că în ultimul an a vizitat muzee sau expoziţii.



(2)

Muzeele presupun practici sociale şi de dialog ce pot fi evidențiate prin
studiul interacțiunii dintre vizitatori înțeleşi drept componente active în
activitatea muzeului => modul în care vizitatorii operaționalizează funcțiile
de comunicare ale muzeului îl joacă spațiul şi felul în care acesta este
structurat.

2. Structurarea spaţiului muzeal şi comportamentul de vizitare 

structurat.

A. Poziţionarea sălilor: sala în care debutează vizita este, în medie, şi cea în 
care se petrece cel mai mult timp (timp mediu). 

Crucea Pomul Vieţii (parter), Ciuma (subsol) şi Triumf (etaj) sunt diferite 
variante alese pentru începerea traseului de vizitare şi, totodată, fac 
parte din categoria sălilor în care vizitatorii au petrecut cel mai mult timp. 



(3)

Poziţie Sala

1 Crucea Pomul Vieţii

2 Triumf 

3 Şcoala Ţărănească

4 Icoane 2 

5 Ciuma 

Sălile Ferestre şi Timp (parter), Minorităţi (etaj) şi Cameră de studiu (etaj) sunt
frecvent închise din motive administrative. În cazul acestor săli, atunci când
nu sunt închise, poziționarea are un efect diferit. Fiind situate la capetele
culoarelor, aceste încăperi sunt mai frecvent „victime” ale întreruperii
premature a traseului.



(4)

B. Aglomerarea exponatelor în săli: cele mai multe opriri sunt întâlnite în 
sălile cu mai puține exponate, dar de mari dimensiuni şi prezentate în 
maniera recreării unei părți din viața țăranului român (timp relativ sau
numărul relativ de opriri).

Sala
Timp relativ 

petrecut
Sala

Nr. mediu de 

opririSala
petrecut

Sala opriri

Casa 30 Munca - Focul 2

Munca - Focul 22 Casa 2

Hrana 21 Hrana 2

Şcoala Ţărănească 16 Camera de studiu 2

Munca, Apa şi Vântul 12 Munca, Apa şi Vântul 3



(5)

C. Conţinutul şi aranjamentul sălilor: conținutul tematic al sălilor nu influențează
într-un mod semnificativ timpul petrecut de vizitatori. Excepție: interesul
crescut al adulților şi vârstnicilor români pentru sala Ciuma, prin opoziție cu
interesul crescut al tinerilor români pentru Şcoala Ţărănească.

Săli cu spaţii de documentare sau elemente de infrastructură ce înlesnesc
accesul la materialele şi exponatele puse la dispoziție: Şcoala Ţărănească ,
Munca - Focul , Icoane 2 (număr mare de bănci), Camera de Studiu.Munca - Focul , Icoane 2 (număr mare de bănci), Camera de Studiu.

Săli în care sunt prezentate exponate de mari dimensiuni şi care dispun de un
mod spectaculos de acces: Casa, Munca, Apa şi Vântul, Puterea Crucii,
Moaşte.

Sălile care dispun de posibilitatea de interacţiune cu exponatele. 72% din
respondenții chestionarului autoaplicat consideră expozițiile MTR ca fiind
destul de interactive. Iese în evidență sala Hrana în care vizitatorii pot
escalada o spirală tematică.



(6)

3. Vizitarea MŢR de către vârstnici –accesarea ofertelor de petrecere
a timpului liber

A. Modalităţi de informare a seniorilor despre MŢR: vârstnicii români au aflat
de Muzeul Ţăranului Român de la prieteni şi cunoştințe, în plan secundar
fiind ziarele şi revistele.

B. Comportamentul de vizitare al seniorilor: seniorii români petrec mai mult timp
în sălile: Ferestre şi Timp, Şcoala Ţărănească, Triumf, Crucea Pomul Vieții şi
Icoane 2.

Vârstnicii vizitează mai mult Muzeul Ţăranului Român în lunile de vară şi în cursul
săptămânii.

Atunci când sunt însoțite de copii, vârstnicele au rolul de lider şi/sau educator al
copiilor. În schimb, când sunt într-un grup cu alți adulți, modul de vizitare al
acestora este centrat pe propria persoană.



(7)

C. Muzeul ca spaţiu de educaţie non-formală: învățare activă prin atingerea
exponatelor, prin interacțiunea cu obiectele, comparații cu alte exponate şi
prin integrarea acestora în situații de viață, prin exemple concrete.

„Bătrâna îi povestea nepoatei cum era la şcoală pe vremea ei. Ele stăteau când la

catedră, când în bănci, bunica explicându-i nepoatei la ce se foloseau unele

obiecte”, “Femeia stă lângă fetiţă, aşezată în bancă şi îi explică felul în care seobiecte”, “Femeia stă lângă fetiţă, aşezată în bancă şi îi explică felul în care se

învăţa în trecut, felul în care scriau cu penelul înmuiat în cerneală. Şi se aşează

iar la şcoală, dar de data aceasta femeia fiind profesoara care stă la catedră şi

predă” (notă de observaţie)

Sala Triumf: Nepotul: ”uite rochii de bal”, arătând spre costumele populare. Bunica

râde şi îi zice că nu sunt rochii de bal, ci costume” (notă de observaţie)



(8)

D. Serviciile oferite de MŢR şi de Muzeul Satului: vârstnicii consideră că ar trebui
îmbunătățite calitatea informațiilor despre exponatele muzeului şi activitățile
conexe (filme, concerte, ateliere, etc).

Nevoi: îmbunătățirea calitatii informațiilor despre exponate, activități conexe,
informațiile insuficiente despre exponate, mai ales în engleză şi franceză, cât şi
informațiile cuprinse în audioghid, lipsa unor ghizi instruiți pentru a-i ghida (ainformațiile cuprinse în audioghid, lipsa unor ghizi instruiți pentru a-i ghida (a
le facilita vizita) prin muzeu, lipsa băncilor/scaunelor în muzeu şi inexistența
unui audioghid adaptat nevoilor copiilor.

Seniorii români consideră că Muzeul Satului dispune de servicii de
calitate asemănătoare cu cele ale Muzeului Ţăranului Român.



IV. Potenţialului de vizitare și tendinţe ale 

comportamentului de vizitare în cazul turiștilor străini
(1)

1.Descrierea populaţiei de vizitatori străini: în general numărul
vizitatorilor străini îl depășește pe cel al vizitatorilor români
frecvența vizitatorilor străini este mai în lunile de vară și cele de
toamnă, mai precis cu intervalul iunie-octombrie.

Zilele în care se înregistrează numărul cel mai mare de vizitatori străini sunt
vineri, sâmbătă și duminică.

Cei mai mulți dintre turiștii străini din cei incluși în eșantion sunt europeni.

Canalele de informare: ghidul turistic și prieteni/cunoștințe. Website-ul
muzeului este cel mai putin utilizat canal de informare.



(2)

2. Specificităţi ale comportamente de vizitare în rândul vizitatorilor

străini: sălile în care petrec cel mai mult timp turiștii străini
sunt Crucea-Pomul Vieții, Triumf, Icoane 2, Ciuma și
Frumusețea Crucii.

In sala Frumuseţea Crucii, în care predomină exponate din colecția de
costume țărăneşti , țesături de interior, exponatele din colecția de lemn
(scaunele), vizitatorii străini petrec în medie mai mult timp decât cei(scaunele), vizitatorii străini petrec în medie mai mult timp decât cei
români. Pe lângă faptul că este una dintre sălile cu care vizitatorii își încep
turul de vizitare, o explicație ar putea fi legată de gradul de exotism pe
care aceste exponate îl pot prezenta pentru persoane care nu au avut
contact cu mediul rural românesc.

Turiștii străini acordă mai multă atenție decât vizitatorii români textelor care
însoțesc exponatele și instalațiile, precum și informațiilor disponibile la
intrarea în sălile de expoziție.



(3)

Sălile în care vizitatorii străini au petrecut cel mai mult timp informându-se
din materialele disponibile sunt Puterea Crucii, Fast și Casa. Spre
deosebire de aceștia, vizitatorii români acordă mai mult timp aprofundării
informațiilor disponibile în săli precum: Crucea Pomul Vieţii, Minorităţi și
Moaște.

Observarea vizitelor turiștilor străini indică faptul că, pentru aceștia, vizita la
muzeu este mai degrabă o experienţă de învăţare și de cunoaștere a
conținutului expozițiilor, în timp ce pentru români pare a fi mai curând oconținutului expozițiilor, în timp ce pentru români pare a fi mai curând o

activitate de petrecere a timpului liber (mai ales dacă avem în vedere
vizitele în familie).

3. Nevoi și tendinţe de vizitare ale publicului străin: principalele nevoi
identificate la nivelul turiștilor străini sunt legate de infrastructura care
pune la dispoziție informații privind conținutul expozițiilor și descrierea
obiectelor expuse/instalațiilor.



(4)

Dialogurile provocate de către turiștii străini cu supraveghetoarele expozițiilor
indică nevoi ale turiștilor străini legate de: traducerea informațiilor,
completarea acestora cu detalii legate de contextul și povestea unui obiect
anume, sau de lipsa unei infrastructuri care să confere coerență traseului
de vizitare și astfel, o mai bună înțelegere a semnificațiilor exponatelor.

Nevoi

1 Calitatea informaţiile scrise despre muzeu şi expoziţii1 Calitatea informaţiile scrise despre muzeu şi expoziţii

2 Gradul de interactivitate al expoziţiilor     

3 Activităţile conexe (filme, concerte, ateliere etc.)

4 Personal muzeal

5 Spaţiile de recreere 

6 Spaţiile pentru copii

7 Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilităţi



(5)

S-a identificat o tendință mai mare a turiștilor străini, decât în cazul celorlalte
categorii de vizitatori, de a interacţiona cu exponatele. Acest fapt atrage de
multe ori interacțiunea cu supraveghetorii sălilor de expoziție care le amintesc
regula de neatingere a obiectelor.

Caracterul sălilor din muzeu pune la dispoziție în mică măsură cadre în care
vizitatorii străini să aibă acces, mai mult decât vizual, la exponate. Școala
Ţărănească sau Camera de Studiu sunt săli care invită vizitatorul la participare,
căutare, implicare în lumea pe care tinde s-o descrie. Această experiență nu
este disponibilă și pentru turiștii străini (materiale scrise, informațiile care
însoțesc fotografiile, cataloagele, rețetele, sunt în mare parte doar în limbaînsoțesc fotografiile, cataloagele, rețetele, sunt în mare parte doar în limba
română).

Implicarea vizitatorilor şi înlăturarea barierelor între ei şi exponate face complexă
experiența în muzeu, venind în întâmpinarea nevoilor de cunoaştere.

Pentru a-și completa experiența de vizitare mare parte din vizitatorii străini se
îndreaptă înspre celelalte oferte de petrecere a timpului liber din incinta
Muzeului Ţăranului Român, în special înspre magazinul de suveniruri și Clubul
Ţăranului


