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introducere

Studiu de consum cultural la nivelul 
orașului București a fost realizat 
în contextul candidaturii orașului 

pentru obținerea titlului de Capitală Culturală 
Europeană. Cercetările de acest gen reflectă 
interesul din ce în ce mai crescut al factorilor de 
decizie de la nivel local pentru informații utile 
pe baza cărora să elaboreze strategii și planuri 
de dezvoltare locală. Studiile de acest gen pot 
ajuta actorii implicați în elaborarea politicilor 
culturale și urbane să dezvolte proiecte și 
strategii adaptate la specificul cultural local și 
la așteptările populației rezidente. Premiza de 
la care a pornit cercetarea a fost recunoașterea 
importanței percepțiilor oamenilor obișnuiți 
despre spațiul public în care trăiesc și despre 
cultura orașului. Din această perspectivă, 
modul în care se  dezvoltă un  orașul este un 
subiect de interes nu doar pentru cei care sunt 
responsabili cu planurile de dezvoltare, ci și 
pentru toată populația rezidentă. 

Cultura oraşelor este un subiect de interes 
recent pentru specialiştii din ştiinţele sociale şi 
pentru reprezentanţii administraţiilor publice 
locale din marile metropole ale lumii. Contextul 
mai larg al acestor preocupări este caracterizat 
de transformările sociale, economice şi  
politice din ultimele decenii la nivel interna-
ţional. Apariţia societăţii informaţionale1 
sau a societăţii cunoaşterii, a economiei 
culturii, culturalizarea economiei, dezvoltarea 

1 Manuel Castells, The informational city: Economic 
Restructuring and the Urban Development

industriilor creative, globalizarea şi fenomenele 
migratorii, toate acestea au modificat faţa 
oraşelor, atât în ceea ce priveşte infrastructura 
publică, cât şi în privinţa caracteristicilor socio-
demografice şi a culturii urbane.  

Orașele au început să fie considerate 
din ce în ce mai mult poli de creștere 
economică, iar atenția decidențior politici 
și administrativi a început să se îndrepte 
spre identificarea avantajului competitiv, 
în cadrul unei arii care depășește nivelul 
național. Mai mult, diferențele regionale 
au generat o concurență chiar între 
orașele unei țări, din perspectiva alocării 
de bugete și a capitalului de imagine. 

Aceste transformări au început în perioada 
anilor 1970-1980 şi sunt legate de depăşirea 
nevoilor de bază (datorită creşterii economice 
şi a bunăstării din cele mai importante oraşe 
la nivel global) şi de creşterea aspiraţiilor 
pentru satisfacerea unor aşa-numite nevoi 
postmaterialiste.2 Modernitatea recentă (postmo- 
dernismul) şi dezindustrializarea au condus la 
transformarea economiei capitaliste, bazată 
pe producţie, într-o economie a semnelor3, 
bazată pe consum şi satisfacerea plăcerilor. 
În acest context, asistăm la o esteticizare a 
spaţiului public, ca urmare a presiunilor create 
de concurenţa pentru atragerea de capital 
economic şi resurse umane. 
2 Paul R. Abraham şi Ronald Inglehart, Value change in 

global perspective
3 Scott Lash şi John Urry, Economies of signs and space
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La nivel european există un decalaj de 
dezvoltare şi diferenţe culturale evidente între 
oraşele din Vest şi cele din Centrul şi Estul Europei, 
marcate de amprenta perioadei socialiste. Căderea 
Blocului Sovietic a adus reaşezarea oraşelor 
postsocialiste pe harta de interes a investitorilor şi 
a generat intrarea lor în competiţia pentru capital 
economic şi resurse umane. În acest context, 
politicile Uniunii Europene au vizat reducerea 
decalajelor dintre oraşe şi regiuni şi asigurarea 
unităţii politice, administrative şi culturale, dar cu 
respectarea diversităţii şi prin adaptarea politicilor 
publice la specificul local. O astfel de politică este 
programul Capitale Culturale Europene, a cărui 
miză este transformarea mediului concurenţial 
într-unul al cooperării, cunoaşterii reciproce 
şi respectului pentru cultura locală. De aceea, 
identificarea caracteristicilor culturii locale urbane 
este o miză importantă în asigurarea succesului 
politicilor, programelor şi proiectelor publice. 

Cercetarea de faţă se înscrie în rândul 
studiilor privind cultura urbană derulate la 
nivel internaţional şi care vizează identificarea 
potenţialului creativ şi cultural al oraşelor. 
Printre primii autori care au evidenţiat rolul 
culturii în dezvoltarea locală merită menţionat 
Richard Florida4, care a proiectat un model 
de analiză a creativităţii oraşelor şi a pus la 
dispoziţia administraţiilor publice din diferite 
oraşe un model de dezvoltare prin stimularea 
creativităţii. Miza creşterii economice şi a 
calităţii vieţii prin intermediul industriilor 
creative este mare şi este deja folosită cu succes 

4 Richard Florida, Cities and the creative class

de foarte multe oraşe din Europa şi Statele Unite 
ale Americii.

De aceea, este important de identificat gradul 
de dezvoltare al acestora prin analiza deschiderii 
populaţiei pentru produsele şi serviciile 
caracteristice acestor industrii. În analiza noastră 
vom folosi denumirea acreditată în documentele 
oficiale ale Uniunii Europene5, şi anume cea de 
sectoare culturale şi creative. Acestea reunesc 
domeniile cunoscute, dintre care amintim: artele 
vizuale, artele spectacolului, patrimoniu, film 
şi video, televiziune şi radio, software, inclusiv 
jocuri video, muzică, carte, mass-media, design, 
arhitectură, publicitate, precum şi industriile 
suport sau industriile conexe.  

Aceste sectoare culturale și creative au 
devenit din ce în ce mai importante în 
contextul dezindustrializării, care a adus în 
anumite orașe o serie de probleme legate de 
distribuția centrelor de producție, apariția 
șomajului, a pauperizării, a gentrificării, 
creșterea criminalității și a fenomenului 
migratoriu. De aceea, studiul orașelor s-a 
concentrat de cele mai multe ori pe o gamă 
largă de teme, ce au vizat în special nivelul 
infrastructurii publice, al densității urbane, 
al traficului și calității vieții. 

5 European Commission, ‘Communication from the 
Commission to the European Parliament, The Council, 
The European Parliament, The Council, The European 
Economic and Social Committee of the Regions’ (26 
September 2012)
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Însă, abordările recente încep să acorde 
din ce în mai multă importanţă diversităţii 
culturale şi sociale, în condiţiile în care în 
ultimii ani cultura a devenit un loc mai explicit 
al conflictelor bazate pe diferenţe sociale şi frici 
urbane.6

În contextul larg al transformărilor 
demografice, al îmbătrânirii populației, 
al diversificării etnice și culturale, analiza 
orașului din punctul de vedere al populației 
rezidente devine esențială pentru orice 
strategie sau proiect de dezvoltare urbană. 
Acest lucru se întâmplă deoarece orașul 
nu este doar o sumă de clădiri, artere 
de circulație, mijloace de transport în 
comun, mijloace de comunicații sau spații 
de petrecere a timpului liber, ci este un 
mediu artificial, construit, în care oamenii 
trăiesc, muncesc, călătoresc, se exprimă ca 
personalitate, interacționează cu semenii 
lor, stabilesc relații sociale și emoționale. 

Astfel, pe lângă preocupările pentru 
componentele hard ce ţin de infrastructura 
urbană, au apărut o serie de preocupări pentru 
componentele soft, legate de caracteristicile 
psihologice şi culturale ale rezidenţilor urbani. 
Studiile sociale au demonstrat existenţa unei 
legături strânse între caracteristicile mediului 
fizic şi cele ale populaţiei. Există foarte multe 
cercetări pe tema schimbării de atitudine şi 
contagiunii emoţionale, care indică faptul că 

6 Sharon Zukin, The cultures of cities, p. 2

atitudinile şi emoţiile oamenilor sunt afectate 
de atitudinile, emoţiile şi comportamentul 
semenilor din imediata vecinătate socială. 
Florida (2008)7 a arătat că locurile cu 
„distracţii simbolice”, cum ar fi spaţiile 
naturale şi culturale, furnizează rezidenţilor 
stimulare vizuală şi creativă, care pot alimenta 
sentimentul de împlinire şi satisfacţie. Această 
stimulare creativă se poate revărsa şi asupra 
altor activităţi cotidiene, inclusiv în munca 
rezidenţilor şi în mediul de afaceri. În acest fel, 
o economie culturalizată, preponderent bazată 
pe cunoaştere, creativitate şi simboluri, va 
beneficia de efectele stimulării imaginaţiei. 

Mediul este legat, de asemenea, de tipul de 
distracţii disponibile. Astfel, oamenii aleg între 
diferite medii unde îşi pot urmări cu uşurinţă 
hobby-urile şi interesele de dezvoltare personală 
prin carieră şi relaţii sociale şi aceasta ar putea 
explica diferenţele psihologice şi culturale între 
regiuni.8 Aceste diferenţe se exprimă în principal 
la nivel de alegeri, de comportamente sociale, 
de adeziune la un set de valori, de exprimare a 
personalităţii, de opţiuni pentru bunuri şi servicii 
şi, nu în ultimul rând, la nivel de gust în sens larg. 
Conceptul de habitus, folosit pentru prima dată 
în ştiinţele sociale de Bourdieu9, explică aceste 
diferenţe în relaţie cu mediul, cu contagiunea 
şi mimetismul social, cu dorinţa de distincţie 
socială.
7 Peter Jason Rentfrow, ‘The open city’, în Handbook of 

creative cities, pp. 117-127
8 Ibid., p. 118
9 Pierre Bourdieu, Distinction. A Social Critique of the 

Judgement of the Taste, p. 169

INTRODUCERE
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De aceea, în analiza noastră vom opera cu 
distincţia cultură înaltă / elitistă (high brow 
culture) versus cultură de masă (low brow 
culture sau popular culture). Această dihotomie 
este folosită în studiile de specialitate pentru a 
diferenţia între cele două tipuri de producţie şi 
consum cultural. “Cultura înaltă / elitistă (high 
brow culture) este specifică mai degrabă creaţiei 
de produse unicat, cu un grad înalt de conţinut 
estetic şi care necesită un nivel ridicat de 
educaţie”.10 Cultura de masă (low brow culture 
sau popular culture) se referă în schimb la 
producţia şi consumul de bunuri culturale facile, 
cu un grad de complexitate şi limbaj estetic 
simplificat, pentru a fi accesibil publicului larg.11 

O altă dihotomie utilă în explicarea 
practicilor culturale contemporane este cea 
dintre omnivorism şi univorism. Conceptele 
provin din practicile alimentare, cu referire la 
limitarea sau nu la o singură gamă nutritivă. 
La fel ca în natură, unde omnivorele sunt cele 
mai bine adaptate şi au cele mai multe şanse de 
supravieţuire într-un mediu ostil sau diversificat 
şi în cultură omnivorismul asigură o mai mare 
diversitate culturală şi de satisfacere a nevoilor 
pe mai multe paliere: de educaţie sau dezvoltare 
intelectuală şi profesională, de exprimare a 
personalităţii, de distracţie, de distincţie socială, 
de împărtăşire a valorilor, de socializare etc. 

Comparaţia cu practicile alimentare nu este 
întâmplătoare deoarece gustul, element esenţial 
10 Carmen Croitoru şi Anda Becuţ, ‘Introducere’, în 

Barometrul de consum cultural 2014. Cultura, între global 
şi local, p. 8

11 Ibid.

în înţelegerea practicilor de consum cultural, 
este la origine un simţ legat de alimentaţie. 
Păstrând acelaşi registru al comparaţiei, există 
din ce în ce mai mult tendinţa ca practicile de 
consum cultural să devină de tip fast-food.12

Aceasta se întâmplă într-un context mai larg, 
în care tehnicile fordiste au pătruns inclusiv 
în procesul de creație, în care asistăm la 
o accelerare a timpului de producție și 
consum cultural și la o reproducere de 
comportamente specifice noilor medii. 
Zaparea printre ofertele culturale și 
fenomenul de „skip” sau „ignore” încep să 
contamineze anumite zone ale sectoarelor 
culturale și creative. 

În înţelegerea mediului social şi cultural 
urban este important să se sublinieze 
transformările postmoderne sau de 
modernitate recentă în percepţia şi relaţia pe 
care societatea contemporană o dezvoltă în 
raport cu timpul şi spaţiul. Dacă în comunităţile 
rurale timpul a rămas preponderent legat de 
curgerea anotimpurilor şi este prin urmare 
un timp natural, în spaţiul urban timpul este 
mai degrabă unul social, al interacţiunilor, al 
duratei calculate şi administrate raţional. Este 
suficient să ne gândim la modul în care timpul 
este administrat, de exemplu, prin orarele de 
circulaţie a mijloacelor de transport în comun 
sau la programul de lucru al instituţiilor publice, 

12 George Ritzer, Globalizarea nimicului. Cultura consumului 
şi paradoxurile abundenţei, p. 28
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pentru a vedea în ce măsură timpul devine o 
resursă şi un capital care pot fi administrate 
asemenea altor forme de capital. Timpul a 
devenit fragmentat şi a căpătat o dimensiune 
preponderentă de instantaneu13, iar în această 
nouă viziune viitorul beneficiază de un interes 
mai mare decât prezentul sau trecutul. 

Modernitatea recentă a adus cu ea o 
accelerare și o compresie a timpului, 
care este legată de interese economice și 
sociale, de nevoia de atingere a obiectivelor 
individuale sau de grup. În acest context, 
timpul liber, de exemplu, a început să fie 
programat, administrat, consumat și evaluat 
la fel ca orice alt bun de larg consum. Dar 
calitatea timpului este legată de calitatea 
spațiului, care a suferit și el o transformare 
în modul de percepție în raport cu timpul. 
Calitatea timpului și spațiului este exprimată 
prin rămânerea lor în memoria individuală 
și socială. Iar memoria este încorporată, este 
trăită și retrăită prin intermediul simțurilor.

Din această perspectivă, oraşul este locuit 
prin intermediul tuturor simţurilor (vizuale, 
auditive, olfactive), dar este locuit în principal 
prin vizual, exacerbat odată cu proliferarea 
noilor medii. În această abordare, John Urry 
consideră că oraşul este depozitarul memoriei 
oamenilor şi al trecutului şi funcţionează şi ca 
un receptacol al simbolurilor culturale.14

13 John Urry, Consuming places, p. 21
14 Ibid., p. 25

Delocalizarea experienţelor şi compresia 
timp-spaţiu datorate noilor mijloace de 
comunicare au făcut din cele două coordonate 
obiectul consumului vizual după o logică a 
producţiei industriale. Aceasta a condus la 
imaginea oraşului care este predominant 
reconstruit ca centru al consumului postmodern 
şi, prin aceasta, oraşul devine spectacol, „un 
spaţiu de vis al consumului vizual”.15 Oraşul se 
dezvăluie atât rezidenţilor, cât şi celor aflaţi 
în tranzit (migranţi, rezidenţi temporari sau 
turişti), ca un text care este descifrat prin 
intermediul observaţiei intelectuale detaşate, 
dar şi prin intermediul emoţiilor şi senzaţiilor pe 
care le stârneşte. În acest sens, Benjamin, citat 
de Urry16, consideră că oraşul poate fi citit prin 
„concentrare”, ca obiect de interes funcţional 
(locuire, mediu de afaceri), sau „distracţie”, prin 
raportare ca la un instrument de petrecere a 
timpului liber. Aceasta este baza pe care s-a 
construit întreaga industrie a turismului şi care 
mizează pe consumul oraşelor din perspectiva 
loisirului şi al experienţelor culturale pe care le 
oferă „flaneurului”, celui care se plimbă, admiră, 
observă, care se impregnează cu valorile 
culturale locale prin experienţa turistică.  

Societatea modernă este o societate 
în mişcare şi aceasta este centrală pentru 
ideea modernităţii prin faptul că societăţile 
moderne au adus schimbări majore în natura 
şi experienţa mişcării şi a călătoriei.17 Călătoria 

15 Idem.
16 Ibid., p. 24
17 Lash şi Urry, Economies of signs and space, p. 270

INTRODUCERE
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şi industria turismului sunt intens marcate 
de design şi estetică şi proliferează semnele şi 
imaginile. De aceea, crearea unei culturi publice 
presupune atât modelarea spaţiului public 
pentru interacţiuni sociale, cât şi construcţia 
unei reprezentări vizuale a oraşului. Sharon 
Zukin consideră că spaţiile publice sunt primul 
loc al culturii publice, ele sunt ca o oglindă a 
sufletului oraşului. Ca imagine, ele exprimă o 
viziune a vieţii sociale a oraşului, atât pentru cei 
care locuiesc şi care interacţionează cu ele zilnic, 
cât şi pentru turişti.18

Experienţa turismului şi a călătoriei 
transformă oraşul într-un subiect al consumului. 
Urry vorbeşte despre „efectul de contemplare”19 
prin care oraşul îşi seduce vizitatorii. 
Astfel, dezvoltarea mass-mediei a condus la 
proliferarea masivă a imaginilor vizuale şi la 
„esteticizarea vietii cotidiene”, care au influenţat 
deopotrivă industria turismului şi strategiile 
administraţiilor publice locale de creştere a 
numărului de turişti. Motivul principal este legat 
de dezvoltarea industriilor adiacente turismului 
(comerţ, alimentaţie, servicii) şi domeniului 
cultural (industriile creative şi cele conexe lor). 

Dar călătoria şi turismul sunt activităţi 
eminamente sociale şi culturale, iar 
democratizarea lor este de dată recentă. Mult 
timp accesul la ele era un privilegiu al claselor 
superioare şi erau considerate marcatori de 
statut social. Concomitent cu democratizarea 
culturii, asistăm la reproducerea la scară largă a 

18 Zukin, The cultures of cities, p. 11
19 Urry, Consuming places, p. 24

comportamentelor de vizitare şi călătorie. Dacă 
la începuturile lui turismul a inclus activităţi 
de relaxare într-un mediu mai degrabă natural, 
prin utilizarea elementelor naturii pentru efecte 
terapeutice (turismul balnear sau sezonier), 
în ultima perioadă turismul se îndreaptă spre 
consumul de imagini (naturale sau culturale) şi 
este din ce în ce mai mult marcat de acest efect 
de contemplare despre care am vorbit anterior.

În acest context, turismul urban se dezvoltă 
ca parte a turismului cultural sau a celui de 
afaceri. Nu de puține ori, cel care se află în 
tranzit într-un oraș cu un scop lucrativ se 
transformă în turist și „flaneur” și consumă 
imaginea orașului vândută în ghidurile 
sau site-urile de promovare turistică. 
Relația dintre turism și cultură este astfel 
ambivalentă. Schimburile comerciale și 
mediul de afaceri facilitează interacțiunea 
interculturală, dar și invers, schimburile 
culturale pot stimula dezvoltarea economică 
și fluxurile de capital. 

În demersul de estetizare a oraşului cu scop 
comercial sau turistic, remodelarea centrului 
urban ocupă un loc important. Astfel, dihotomia 
centru-periferie reprezintă un alt subiect de 
interes al acestui studiu. Cele două concepte au 
relevanţă din punctul de vedere al geografiei 
urbane, fiind esenţiale în elaborarea strategiilor 
de dezvoltare a infrastructurii oraşului, dar ele 
reprezintă un punct de interes şi în politicile 
demografice, din motive mai degrabă sociale. 
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Studiile de densitate, cele legate de diviziunile 
sociale sau de asistenţă socială (sărăcie, patologii, 
criminalitate, tensiuni interetnice) folosesc 
această dihotomie pentru a explica anumite 
comportamente sociale. Dihotomia centru-
periferie este folosită ca variabilă explicativă în 
studiile politice (legate de distribuţia votanţilor 
şi a aderării la un anumit tip de ideologie), dar 
şi în studiile economice (legate de distribuţia 
capitalului, a resurselor materiale, a calificărilor 
şi resurselor umane). 

Dincolo de utilizarea acestor concepte în 
teoriile sociale, economice şi politice, dihotomia 
centru-periferie este folosită din perspectiva 
antropologiei culturale cu referire la imaginarul 
colectiv şi se înscrie într-un şir mai lung al 
dihotomiilor de tipul bine-rău, frumos-urât, 
curat-murdar, masculin-feminin, bogat-sărac. 
Graniţele care marchează delimitarea dintre 
centru şi periferie sunt mai degrabă abstracte, 
sunt efectul imaginaţiei şi simbolului şi 
prin aceasta se înscriu în sfera culturalului. 
Valorile asociate celor două concepte sunt 
contradictorii şi se poziţionează de cele mai 
multe ori la extremele unei axe valorice. De 
aceea, intersecţiile sau zonele tampon dintre 
aceste două spaţii sunt de cele mai multe ori 
zone hibrid sau de bricolaj. Ele apar ca efect al 
fascinaţiei diferenţei20 şi în demersul de căutare 
a exoticului din proximitate.

20 Vintilă Mihăilescu, Fascinaţia diferenţei. Anii de ucenicie ai 
unui antropolog

Din perspectiva studiilor urbane, centrul 
concentrează principalele instituții publice 
și este asociat de obicei cu domenii ce țin mai 
degrabă de sectorul serviciilor. Dacă vechile 
industrii producătoare erau concentrate 
la periferia orașelor, noile industrii legate 
de societatea cunoașterii sau economia 
semnelor păstrează centrul orașului ca 
simbol de putere și reușită economică. În 
acest sens, centrul este locul de concentrare 
a puterii, fie ea politică, economică, socială 
sau culturală.  

Apropierea de centru generează acces la 
putere, iar prin efectul de contaminare sau 
de poluare simbolică21, în sens pozitiv, oferă 
gratitudine celor care intră în contact cu acest 
spaţiu. De aceea, centrele urbane au devenit din 
ce în ce mai mult gentrificate şi sunt populate 
(în sens de rezidenţă sau consum) preponderent 
de membrii din clasele sociale de mijloc sau 
superioare (dintre care se remarcă două categorii 
speciale, cei consideraţi nouveau riches şi aşa 
numiţii yuppies – young profesionals). La polul 
opus se plasează periferia, populată preponderent 
de păturile sărace, de cei care muncesc în sectorul 
lucrativ, de membrii aparţinând grupurilor etnice 
vulnerabile sau de migranţi.

Cu toate acestea, în marile metropole ale 
lumii a început să se manifeste un fenomen de 
mutare a centrului de interes spre periferie, 
generat de dezindustrializare şi dezvoltarea 
21  Margaret Mead, Deschiphering a meal în Food and Culture: 

A Reader, p. 52

INTRODUCERE
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sectorului imobiliar, ca urmare a creşterii 
densităţii în zonele centrale şi a scăderii 
calităţii vieţii, efecte ale supradezvoltării. În 
acest context, al mutării atenţiei de la centru 
la periferie, putem explica revigorarea zonelor 
până nu demult marginalizate sau ignorate.

În contextul oraşelor postsocialiste, distincţia 
centru-periferie are cu atât mai multă relevanţă, 
cu cât centrul a fost obiectul politicilor partidului 
comunist de ştergere a memoriei colective din 
perioada anterioară şi de înlocuire a vechilor 

simboluri cu cele socialiste. De asemenea, într-o 
societate bazată pe comandă unică şi practici 
de control ideologic, centralizarea economică, 
socială, politică şi culturală era exprimată 
inclusiv la nivelul geografiei urbane. Astfel, 
revenirea în centru a claselor sociale anterior 
îndepărtate sau democratizarea centrului 
pentru masele largi sunt un semn de recuperare 
a unui centru de putere la care au avut acces 
anterior doar anumite structuri din conducerea 
politică a vremii. 
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METODOLOGIE

Studiul de consum cultural la nivelul 
oraşului Bucureşti este un sondaj de 
opinie realizat la solicitarea Centrului 

Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB, în 
perioada iulie-august 2015, pe un eşantion de 
1068 de persoane cu vârsta peste 14 ani, cu o 
eroare maximă de +/- 3% la un nivel de încredere 
de 95%. Eşantionul a fost construit de operatorul 
de sondaje (C.U.R.S. SRL) şi a fost furnizat de 
INCFC pentru aprobare. Metoda de eşantionare a 
fost aleatorie şi a ţinut cont de structura oraşului 
pe cartiere, urmărindu-se atingerea unei 
reprezentativităţi la nivel de sector. Eşantionul 

a fost de tip probabilist, cluster, cu alocare 
proporţională a interviurilor ȋn fiecare sector 
ȋn funcţie de ponderea populaţiei cu vârste de 
14 ani şi peste. Punctele de eşantionare au fost 
secţiile de votare care au fost selectate cu pas 
statistic din cea mai recentă listă cu secţiile de 
votare. S-a aplicat metoda drumului aleator ori 
a itinerariilor pentru selecţia gospodăriilor cu 
un pas statistic fix, prestabilit. Chestionarul a 
fost elaborat de specialiştii INCFC şi a inclus un 
număr de aproximativ 80 de întrebări pe temele 
stabilite prin obiectivele studiului.  

OBIECTIVELE
CERCETĂRII:

Identificarea nivelului de consum
cultural domestic;
Identificarea nivelului de consum
cultural în spaţiul public;
Analiza pro�lurilor de consumatori
culturali;
Analiza aşteptărilor populaţiei
oraşului Bucureşti cu privire la
oferta culturală locală;
Analiza motivaţiilor de consum sau
non-consum cultural;
Analiza celor mai potrivite canale de 
comunicare cu bene�ciarii ofertei
culturale locale;
Identi�carea opiniei locuitorilor cu
privire la candidatura oraşului
pentru titlul de Capitală Culturală
Europeană.

Figura 1. Obiectivele cercetării
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Studiul a urmărit să ofere o imagine a 
preferinţelor publicului, privind tipurile de 
evenimente şi domeniile culturale, privind 
locurile / spaţiile, privind facilităţile de acces la 
evenimentele culturale şi canalele de informare 
utilizate preponderent cu scopul participării 
culturale. De asemenea, am vizat identificarea 
unei tipologii a profilurilor de public în funcţie 
de preferinţele culturale şi caracteristicile socio-
demografice, oferirea unei imagini a notorietăţii 
evenimentelor culturale organizate în Bucureşti, 
din punctul de vedere al percepţiei publicului. 
Studiul poate fi considerat o diagnoză a aşteptărilor 
publicului în ceea ce priveşte oferta culturală 
locală şi oferă soluţii de atragere de public nou la 
evenimentele culturale locale. 

Aplicarea chestionarelor, pretestarea şi 
introducerea lor în baza de date au fost realizate 
de un operator de sondaj de opinie cu vastă 
experienţă în domeniu, care a respectat toate 
cerinţele INCFC din punct de vedere metodologic 
şi al calităţii livrabilelor. În selecţia operatorului de 
sondaj au fost folosite criterii precum: reţeaua de 
operatori de interviu la nivelul oraşului Bucureşti, 
experienţa în sondaje pe eşantioane similare, 
experienţa în aplicarea metodelor de cercetare 
similare, experienţa în studii cu teme culturale. 

Pretestarea chestionarului a fost realizată de 
către firma de sondaj de opinie pe 13 persoane, 
dintre care 4 persoane cu ultima şcoală absolvită 
„clasele 1-8”, 5 persoane cu ultima şcoală absolvită 
„şcoală profesională sau liceu” şi 4 persoane cu 
„facultate” ca ultimă şcoală absolvită. Durata 
medie de aplicare a fost de 80 de minute. Raportul 

de pretestare a semnalat lungimea prea mare 
a chestionarului, complexitatea întrebărilor şi 
existenţa unor subiecte sensibile, ca, de exemplu, 
secţiunea alocată infrastructurii domestice. Ca 
urmare a rezultatelor pretestării şi ţinând cont 
de recomandările specialiştilor, s-au operat 
modificări în chestionar, care au constat în 
eliminarea întrebărilor ce au pus probleme de 
înţelegere respondenţilor, a celor care erau mai 
puţin relevante din perspectiva priorităţilor 
obiectivelor de cercetare sau au fost reformulate 
anumite întrebări.

Aplicarea chestionarelor a constat în 
interviuri structurate faţă-în-faţă, la domiciliul 
respondenţilor, selectaţi conform criteriilor 
metodologice stabilite. Raportul de teren al 
operatorului de sondaje a relevat întâmpinarea 
unor dificultăţi de aplicare din motive complexe, 
majoritatea independente de designul cercetării, 
dintre care amintim: accesul la reşedinţele 
respondenţilor, municipiul Bucureşti fiind unul 
dintre cele mai dificile oraşe în ceea ce priveşte 
realizarea unei astfel de cercetări şi suspiciunea 
ridicată a rezidenţilor de a răspunde la sondaje de 
opinie, ȋn general. 

Controlul aplicării chestionarelor a fost 
realizat prin verificare telefonică a minimum 20% 
dintre chestionarele aplicate de fiecare operator. 
S-au controlat timpul realizării sondajului, datele 
demografice ale respondentului şi câteva dintre 
întrebările de opinie. 

Înainte de a trece la prezentarea rezultatelor 
acestui studiu, considerăm că sunt utile unele 
mențiuni despre variabilele și categoriile care au 
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fost folosite în analize, în special ale celor care 
se menționează recurent pe parcursul acestui 
raport. Prima mențiune privește modul în care 
a fost construită variabila vârstă, utilizată foarte 
des în analizele noastre. Potrivit literaturii de 
specialitate, orice variabilă parametrică (de 
raport), cum este și cazul vârstei, măsurată în ani 
împliniți, atunci când este transformată într-una 
categorială necesită modificări care sunt în acord 
cu interesul cercetătorilor, pentru a avea sens în 
contextul analizelor ce urmează a fi realizate. În 
acest sens, orice transformare a unei variabile 
în categorii implică o asumpție de omogenitate 
în interiorul fiecărei categorii. În cazul de față, 
împărțirea categoriilor de vârstă a fost gândită 
astfel încât să nu omogenize persoane care din 
punct de vedere al consumului cultural și stilului de 
viață nu sunt, de cele mai multe ori, asemănătoare. 

Ne referim aici la categoria cunoscută sub numele 
de “tineri”, dar care din perspectiva stilului de 
viață și a comportamentelor de consum cultural 
poate fi împărțită în sub-categorii distincte, cărora 
specialiștii din domeniu le-au acordat denumiri 
generice, ca de exemplu adolescenţi, tineri adulţi, 
tineri de vârstă medie etc.

A doua mențiune necesară se referă la 
categoriile care au fost realizate pentru a grupa 
ocupațiile menționate, pentru o mai bună analiză 
a profilurilor de consumatori. Pornind de la 
perspectivele teoretice de grupare a ocupațiilor 
pe clase sociale și de la dificultatea de a realiza 
astfel de clasificări în societatea românească post-
comunistă, am optat pentru această variantă, care 
nu se dorește a fi predictivă, ci va avea doar valoare 
descriptivă. 

Tabelul 1. Gruparea ocupaţiilor

Patron/ co-proprietar, meşteşugar  
cu afacere proprie şi angajaţi Managerial

Specialist, profesionist cu studii superioare (avocat, doctor, contabil etc.) 
şi cu afacere proprie Managerial

Lucrător pe cont propriu fără studii superioare (instalator, meseriaş etc.), 
fără angajaţi  Lucrător pe cont propriu 

Agricultor cu gospodărie individuală Lucrător pe cont propriu 
Agricultor în asociaţie (sau CAP) Lucrător pe cont propriu 

Director, manager cu angajaţi în subordine Managerial

Şef de departament cu angajaţi în subordine Managerial
Cadre cu studii superioare tehnice (ex: ingineri) Personal de specialitate 
Cadre cu studii superioare economice sau juridice Personal de specialitate 
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Patron/ co-proprietar, meşteşugar  
cu afacere proprie şi angajaţi Managerial

Cadre cu studii superioare umaniste, medici, farmacişti Personal de specialitate 
Funcţionari administrativi cu studii superioare Personal de specialitate 
Cadre militare superioare (ofiţeri) Personal de specialitate 
Funcţionari administrativi cu studii medii Personal de specialitate 
Cadre medii şi tehnicieni Personal de specialitate 
Cadre militare inferioare (subofiţeri, maiştri militari) Personal de specialitate 
Lucrători în servicii (vânzătoare/ agenţi vânzări, coafeze, bucătari,  
ospătari etc.) Muncitor sau personal operativ 

Maistru, şef de echipă Muncitor sau personal operativ 
Muncitori calificaţi Muncitor sau personal operativ 
Muncitori necalificaţi şi zilieri Muncitor sau personal operativ
Altceva Altceva
Fără ocupaţie Somer

O altă mențiune se referă la categoriile de 
frecvență “mai rar” și “niciodată” din întrebările 
de tipul “În ultimele 12 luni, de câte ori… ?”, 
care nu au prezentat probleme în etapa de 
pretestare, dar care merită o detaliere pentru 
înțelegerea modului în care au fost făcute 
analizele.  Astfel, varianta de răspuns “niciodată” 
se referă la consum zero în ultimul an și NU 
zero consum în toată viața respondentului, în 
timp ce categoria “mai rar” se referă la mai rar 
decât consumul în anul anterior, adică o dată 
la câțiva ani. Am optat pentru aceste variante 
pentru că în studiile anterioare exista confuzia 
între niciodată în ultimul an și niciodată în 

toată viaţa respondentului. Este important de 
menționat faptul că această variantă de răspuns 
nu e fost folosită în analize, accentul fiind pus pe 
variantele de răspuns. „1-2 ori”, „3-5 ori” şi „ de 
mai mult de 5 ori”, tratate fie separat, fie unite în 
frecvenţa de 1-2 ori pe an sau mai des.

În continuare vă prezentăm principalele 
caracteristici socio-demografice ale eșantionului 
care pot fi de interes pentru înțelegerea mai 
bună a analizelor, urmând ca în secțiunea Anexe 
să fie prezentată structura eșantionului pe 
toate categoriile socio-demografice utilizate în 
chestionare.  
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Tabelul 2. Principalele caracteristici socio-demografice ale eşantionului

Vârsta Procent
14-20 ani 5%
21-27 ani 12%
28-35 ani 16%
36-50 ani 25%
51-65 ani 22%

65+ ani 20%
Total 100%

Starea civilă Procent
Singur(ă), nu am fost căsătorit(ă) niciodată 22%

 Singur(ă), divorţat(ă)/separat(ă) 6%
 Singur(ă), văduv(ă) 14%

Căsătorit(ă), la prima căsătorie 49%
Recăsătorit(ă) 4%

În cuplu, niciodată căsătorit(ă) 6%
 În cuplu, am fost căsătorit(ă) 1%

Total 100%
Ultima şcoala absolvită Procent

Fără şcoală 0.2%
Şcoala primară terminată (4 clase) 2%

Gimnaziu terminat (8 clase) 14%
Şcoala profesională ori de meserii 9%

Şcoala de maiştri 2%%
  Liceu - trepta I 6%

Liceu - trepta II/ bacalaureat 23%
Şcoala postliceală sau colegiu 10%

  Facultate 26%
  Studii postuniversitare (Master, Doctorat) 8%

Nu Răspund 0.2%
Total 100%

Sexul Procent
Masculin 45%
Feminin 55%

Total 100%
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CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC

REZUMAT

Spaţiul domestic devine din ce în ce 
mai saturat de tehnologie şi de bunuri 
media. Dezvoltarea tehnologiei şi 

accesul tot mai ridicat al populaţiei la bunuri 
electronice / media determină şi diversificarea 
sau schimbarea practicilor de consum pe care 
oamenii le desfăşoară în spaţiul privat (acasă). 
În cadrul acestui capitol, prezentăm o serie de 
teorii ce descriu consumul cultural prin prisma 
motivaţiei, tendinţelor de consum şi poziţionării 
consumului domestic în raport cu consumul 
în spaţiul public. Totodată, vom sublinia şi 
importanţa pe care o are consumul domestic în 
bugetul de timp liber al oamenilor şi comparaţii 
punctuale cu alte ţări europene. Lucrarea 
porneşte de la noţiunea de domesticire a culturii 
şi explorează importanţa pe care o are consumul 
domestic în viaţa locuitorilor din mediul urban 
şi maniera în care acest tip de consum vine în 
completarea altor forme de consum sau chiar în 
înlocuirea lor. 

Analizele statistice de tip cantitativ din 
cadrul capitolului oferă o imagine descriptivă 
a consumului cultural domestic din oraşul 
Bucureşti şi urmăresc să surprindă cele mai 
frecvente tipuri de activităţi desfăşurate 
acasă, dar şi timpul pe care oamenii îl alocă, 
identificându-se astfel importanţa pe care o are 
consumul domestic în oferta culturală a oraşului. 

METODOLOGIE

Din punct de vedere metodologic, 
analizele prezentate în acest capitol 
sunt cantitative şi urmăresc să 

descrie situaţia actuală a consumului domestic 
din Bucureşti, în materie de practici şi obiceiuri 
de consum. Analizele statistice cuprind în speţă 
frecvenţe realizate pe baza datelor colectate la 
nivelul oraşului Bucureşti. 

Pe baza datelor colectate au fost realizate 
frecvenţe:

 » un profil descriptiv pentru cel mai 
răspândit tip de consum domestic;

 » analize pentru fiecare dintre cele 6 
sectoare ale oraşului.

Analizele au fost realizate pe mai multe 
direcţii:

 » consum de media şi consum de cultură 
scrisă; 

 » ponderea bunurilor media în cadrul 
gospodăriilor;

 » o descriere socio-demografică a sectoarelor 
din Bucureşti în raport cu consumul 
domestic şi numărul de ore pe care oamenii 
îl alocă din timpul lor pentru practicile de 
consum domestic.  
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INTRODUCERE – CONTEXT ŞI 
CADRU TEORETIC

Acest capitol oferă o radiografie 
pentru ce consumă oamenii în 
spaţiul domestic, cât de des consumă 

şi la ce au acces în spaţiul privat. Analizele 
statistice din cadrul acestui capitol fac referire 
la infrastructura culturală din gospodăriile 
din Bucureşti, ce activităţi de consum cultural 
desfăşoară populaţia cu preponderenţă, care 
variabile socio-demografice influenţează tiparele 
/ modelele de consum şi care este profilul statistic 
al consumatorului de media. Deoarece consumul 
cultural domestic nu înseamnă doar consum 
media sau tehnologic, vom evidenţia şi o analiză 
comparativă între consumul / activităţile clasice 
(lectură, scris etc.) şi consumul media, pentru 
a identifica o tendinţă / un trend de consum în 
rândul populaţiei din Bucureşti. 

În acest capitol vom aborda consumul cultural 
prin prisma activităţilor desfăşurate în mod 
cotidian, modul în care acest tip de consum arată 
în funcţie de accesul oamenilor la noile tehnologii / 
noile media, dar şi preferinţele în spaţiul domestic. 
Este greu de stabilit, mai ales printr-o analiză 
cantitativă, care este legătura de dependenţă 
dintre infrastructura domestică şi consumul 
cultural domestic – consumăm pentru că avem cu 
ce, sau pentru că avem cu ce, consumăm. Altfel spus, 
consumăm anumite bunuri şi produse culturale 
pentru că ni le dorim, sau le consumăm pentru 
că la ele avem / ni se oferă acces. Acest lucru este 

valabil în special pentru noile tehnologii, care vin 
de multe ori în întâmpinarea nevoilor, dincolo de 
dorinţe sau cerere. Am putea spune că acestea de 
fapt creează nevoi într-un mod artificial (device-
uri media care suprapun funcţii sau preiau funcţii 
specifice altor bunuri, iar cea mai bună comparaţie 
ar putea fi între telefonul mobil şi smartphone). 
Vom pleca, totuşi, de la premiza că ceea ce deţinem 
acasă în materie de tehnologie, dar nu numai, sunt 
alegeri care îndeplinesc total şi conştient nevoile 
şi dorinţele noastre. Toate acestea schimbă modul 
de consum, preferinţele, dorinţele, nevoile, iar în 
ultimă instanţă produc schimbare socială şi un 
anumit tip de evoluţie al gusturilor.1 Un studiu 
realizat în Belgia2 a arătat că oamenii nu înlocuiesc 
cele două tipuri de consum cultural între ele. 
Analizele au fost realizate pe consumatorii de 
spectacole de muzică şi au evidenţiat faptul că 
cele două tipuri de consum există într-o oarecare 
balanţă şi nu se opun, deoarece consumul public 
de cultură este asociat cu nevoia de afiliere, 
apartenenţă şi afişare a unui anumit stil de viaţă 
şi statut social . În plus, consumul public – spre 
exemplu, un concert live de muzică – presupune 
un ritual şi nu este realizat aproape niciodată 
singur. De obicei presupune ieşirea cu familia, 
prietenii, adesea acompaniat înainte sau după de 
alte activităţi cum ar fi, de exemplu, mersul la un 
bar, cafenea, pub etc.

1 Tally Katz-Gerro, Highbrow Cultural Consumption and 
Class Distinction in Italy, Israel, West Germany, Sweden, and 
the United States, pp. 207-229

2 Henk Roose și Alexander Vander Stichele, Living Room vs. 
Concert Hall: Patterns of Music Consumption in Flanders, 
p. 11
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DOMESTIC

Unul dintre conceptele utilizate de literatura 
de specialitate în ceea ce priveşte modul în care 
oamenii interacţionează şi se raportează la 
tehnologie în cadrul mediului privat (casa) este de 
domesticire a culturii. Conceptul de „domestication 
of culture”, folosit de autorul Roger Silverstone3, 
se referă la înţelegerea progresului tehnologiilor 
media prin prisma microcontextului domestic 
(gospodăria).4 Consumul cultural privat este 
considerat mai degrabă o extindere a consumului 
cultural în spaţiul public şi nu sunt în mod necesar 
antagonice, pentru că cele două tipuri de consum 
sunt determinate de motivaţii şi nevoi diferite, 
fiecare îndeplinind un alt rol. 

Consumul public este mai degrabă o formă 
socială de a experimenta ascultarea muzicii 
și, în plus, presupune anumite forme sociale 
specifice sau elemente de etichetă, care sunt 
întâlnite în special la evenimente considerate 
elitiste (highbrow), supuse unor norme și 
unei conduite specifice.

În cadrul aceluiaşi studiu5, datele arată un 
aspect foarte interesant despre consumul public 
comparativ cu cel privat, şi anume faptul că o 
parte dintre respondenţi au declarat că preferă 

3 Silverstone, Hirsch și Morley, ‘Information and 
communication technologies and the moral economy 
of the household’, în Consuming technologies. Media and 
information in domestic spaces, pp. 15-44

4 D’heer, Courtois și Paulussen, Everyday Life in (front of) the 
Screen: The Consumption of Multiple Screen Technologies 
in the living room context, p. 17

5 Ibid.

mai degrabă consumul domestic pentru că nu le 
impune nicio conduită şi se simt mult mai liberi 
în alegerile pe care le fac. Nu au fost invocate 
aspecte oarecum mai previzibile, precum 
costul participării sau specificul evenimentelor 
publice, ci mai degrabă normele socio-culturale 
care se impun odată cu aceste evenimente. 

În schimb, consumul domestic este mai mult 
pentru sine, este mai degrabă un moment de 
relaxare „al meu” și reprezintă o experiență 
personală și liberă, bazată pe plăcere, pe 
individualizare și pe „privatizarea totală” a 
experienței culturale.

Acest lucru explică faptul că oamenii 
fluctuează în modul în care aleg să consume 
cultură, mai degrabă datorită tipului de 
experienţă, senzaţiilor şi accesibilităţii pe care 
le oferă fiecare în parte. 

În cazul consumului cultural în spaţiul 
domestic, motivaţia se leagă în principal de 
posibilitatea de a accesa „o constelaţie de ecrane 
media”6 ce pot fi controlate în totalitate de 
impulsurile de consum de moment (de exemplu: 
un playlist muzical personalizat).

Consumul cultural domestic sau „cultura 
de dormitor”7 este o extindere a nevoii de 
individualizare şi „particularizare” a accesului la 
bunurile şi produsele culturale pe care oamenii 
le doresc. Într-un sens restrâns, camera media se 

6 Deuze, Blank și Speers, Media Life. Working Paper, p. 20
7 Moira Bovill și Sonia Livingstone, Bedroom culture and 

privatization of media use.
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referă în special la încăperea dintr-o gospodărie 
în care era poziţionat televizorul. Acest lucru 
este valabil mai degrabă pentru gospodăriile 
mai vechi, în care există unul, maximum două 
bunuri (maximum un televizor şi un aparat radio) 
electronice ce deserveau consumului privat. În 
sensul extins, mai actual, conceptul se referă la 
spaţiul / încăperea dintr-o gospodărie în care 
există mai multe bunuri şi servicii ce deservesc 
acestui scop.

Odată cu trecerea timpului, gospodăriile, 
și în mod special cele din mediul urban, au 
început să fie dotate cu un număr tot mai 
mare de bunuri digitale și servicii adiacente. 
Mai mult, acestea au devenit cu timpul din 
ce în ce mai flexibile prin funcțiile lor și prin 
modul în care sunt utilizate (de exemplu: 
un film văzut pe computer este unul ales, în 
comparație cu unul văzut la televizor, care 
este condiționat de o grilă de programe) și 
folosite tot mai intens de către oameni.

Concepte precum personal şi de grup (pe cel 
din urmă, literatura de specialitate îl defineşte 
şi ca „public”, chiar dacă este în mediul privat al 
casei) şi diferenţele dintre ele sunt supuse din 
nou discuţiilor şi redefinirii.8

În cazul consumului privat de cultură, dacă 
înaintea exploziei de bunuri media accesibile 
pentru casă acesta se putea împărţi între consum 
personal şi consum de grup (spre exemplu, 

8 Ibid.

membrii unei familii care se uită împreună la 
televizor şi consumă acelaşi conţinut), acum se 
vorbeşte despre o „individualizare colectivă” sau 
despre „separat, dar împreună”, pentru că, deşi 
fizic sunt împreună şi consumă laolaltă, conţinutul 
pe care îl accesează de fapt este unul total diferit.9 
Consumul domestic de cultură, într-un mediu 
atât de tehnologizat, a inclus termeni precum 
„delocalizare mentală”.10 Astfel, localizarea fizică nu 
mai este similară şi suprapusă total cu localizarea 
psihică, emoţională sau informaţională. Consumul 
nu mai este total direcţionat unei activităţi 
specifice, ci mai degrabă fragmentat.

Gospodăriile, și în mod special 
dormitoarele sau camerele personale, au 
devenit constelații de ecrane media și medii 
de suprapunere a activităților de consum. 
Consumul de TV, spre exemplu, a devenit 
un al doilea sau al treilea mediu de consum. 
Privitul la televizor este asociat cu alte tipuri 
de activități culturale domestice – computer, 
internet, tabletă, telefon etc. 

Altfel spus, până la accesarea informaţiei pe 
care o furnizează televizorul, mai există cel puţin 
un ecran sau un „device” folosit (în timpul privitului 
la televizor, oamenii navighează şi pe internet 
sau folosesc telefonul mobil, tableta pentru a citi, 
laptopul pentru reţele de socializare etc.). 

9 Cédric Courtois, When two worlds meet: An inter-
paradigmatic mixed method approach to convergent 
audiovisual media consumption, pp. 716-742

10 Ibid. p. 750
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Suprapunerea activităţilor de consum 
domestic determină un fenomen de suprapunere 
a simţurilor şi duce la schimbarea practicilor 
sociale de consum cultural, în ansamblu. Timpul 
liber petrecut acasă nu mai este secţionat clar între 
activităţile de consum, ci oarecum suprapus. Mai 
simplu spus, în timpul lucrului pe computer, spre 
exemplu, televizorul aproape că îşi pierde total din 
rolul de furnizor de imagine sau video şi rămâne 
doar cu funcţia audio. Totuşi, oamenii îl utilizează 
mai mult ca pe o „sursă de făcut zgomot”.11

O teorie a consumului12 împarte rolurile 
consumul în mai multe categorii în funcţie de 
finalitatea principală pe care o caută oamenii. 
De precizat este faptul că cele patru categorii nu 
se exclud între ele. 

Consumul ca experienţă Consumul ca integrare 
/ apartenenţă

Consumul ca joc Consumul drept  
clasificare

Figura 1. Consumul cultural în funcţie de 
rolurile pe care le îndeplineşte 

 pentru consumatori13

Consumul cultural domestic se poate încadra 
în toate cele patru categorii în funcţie de rolul 
care este accesat. Astfel, consumul cultural 
ca experienţă include aspectul emoţional al 
consumului, experienţa senzorială şi modul în 

11 Roger Silverstone, Television and Everyday Life.
12 Holt B. Douglas, How Consumers Consume. A typology of 

Consumption Practices, p. 1-16
13 Ibid., p. 3

care oamenii „se ataşează” de obiectele / bunurile 
pe care le folosesc. Consumul ca experienţă relevă 
aspectul hedonist – divertismentul şi plăcerea din 
spatele acţiunii. 

Consumul privat ca proces de integrare se 
referă la modul în care oamenii folosesc obiectele 
pe care le deţin şi modul cum manipulează 
sensul obiectelor, prin ritualizarea folosirii lor. 
Oamenii integrează obiectele în viaţa personală 
şi le individualizează într-un sens simbolic (de 
exemplu: un telefon personal sau o cameră de luat 
vederi ce stochează informaţii personale). 

Consumul drept clasificare presupune modul 
în care obiectele sunt indicatori sau simboluri 
culturale şi personale, prin care oamenii se 
identifică şi autoidentifică în relaţie cu categorii 
sociale relevante pentru ei. Clasificarea creează 
afiliere sau distincţie socială (de exemplu: o colecţie 
de cărţi scumpă sau un aparat de fotografiat de un 
/ o anumit(ă) brand / calitate).14

Nu în ultimul rând, consumul cultural ca joc 
este văzut ca o resursă de a interacţiona, de a 
socializa şi comunica. Consumul cultural privat 
este şi o formă de reguli şi roluri sociale pe care 
oamenii şi le asumă, pentru că furnizează material 
şi context prin care interacţionează şi se distrează 
(de exemplu: conturile pe reţele de socializare, 
comunităţi online de jocuri sau fotografie etc.).

Consumul cultural în spaţiul domestic este 
din ce în ce mai răspândit în rândul populaţiei în 
principal din două motive: pe de-o parte, datorită 
accesului tot mai ridicat la infrastructura culturală 

14 Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the 
Judgement of Taste.
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domestică, ce oferă o paletă variată de posibilităţi 
de divertisment şi consum de timp liber, şi, pe de 
altă parte, oferta de bunuri şi produse culturale 
este mult mai diversificată. De asemenea, o 
influenţă mare o are şi schimbarea obiceiurilor de 
consum cultural, pentru că oamenii caută din ce în 
ce mai mult şi în aproape orice sferă acces la „acum 
şi aici”.15

Consumul cultural domestic este direct influ-
enţat de accesul la o infrastructură domestică care 
face acest tip de consum nu doar rapid, ci şi foarte 
diversificat. Infrastructura culturală domestică 
a fost analizată în funcţie de răspunsurile 
respondenţilor „am, dar nu folosesc” şi „am şi 
folosesc”, exclusiv pentru a determina procentele 
gospodăriilor care au acces la bunuri şi servicii 
media şi la care anume.  

În ceea ce priveşte clasificarea reţelei de bunuri 
ce deservesc consumul domestic, infrastructura 
de bunuri şi servicii culturale se împarte în cinci 
mari categorii: bunuri electronice complexe 
(multimedia), bunuri electronice audio, bunuri 
electronice video, bunuri electronice interactive 
şi servicii digitale. În fiecare categorie menţionată 
intră un set de bunuri sau servicii ce se pot regăsi 
în spaţiul domestic şi servesc pentru consumul 
cultural privat. Analiza consumului cultural 
domestic şi a practicilor frecvente de consum nu 
poate fi realizată fără a lua în considerare această 
reţea de bunuri, structura sau complexitatea ei.16

15 Douglas B. Holt, Poststructuralism Lifestyle Analysis: 
conceptualizing the Social Patterning of Consumption in 
Postmodernity, pp. 326-350

16 Barometrul de consum Cultural, între global și local, 2015, 
p. 213

CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC ÎN BUCUREŞTI

Infrastructura culturală domestică  
în Bucureşti. Reţeaua de bunuri şi  
servicii media

Cel mai răspândit bun în gospodăriile 
din Bucureşti din categoria bunurilor 
culturale complexe (multimedia) este 

televizorul cu ecran plat – 69% dintre gospodării. 
Pe a doua poziţie se găseşte televizorul cu ecran 
normal, cu 62%, apoi computerul (PC), cu 64%, 
laptopul, cu un procent de 55%, iar pe ultimul 
loc smart TV-ul, cu 29%. Rata de schimbare a 
bunurilor şi înlocuirea celor vechi cu unele noi 
este mai mare în Bucureşti.

Din categoria bunurilor electronice audio, 
radioul este cel mai răspândit (65%), urmat de 
CD-player (37%), casetofon (34%) şi pick-up 
(16%). Pentru bunurile electronice video, DVD 
playerul şi sistemul home cinema sunt regăsite 
în aproximativ un sfert dintre gospodării, 
respectiv 26% şi 25%. 

În cazul bunurilor electronice interactive, 
pe primul loc se situează smartphone-ul (58%). 
Cu aproximativ 8 procente mai puţin este 
aparatul de telefon mobil clasic. Interesant de 
subliniat este faptul că smartphone-ul este mai 
răspândit decât telefonul mobil clasic, ceea ce 
înseamnă că în Bucureşti rata de înlocuiere a 
bunurilor din cadrul noilor tehnologii este mai 
rapidă şi mai vizibilă decât în restul oraşelor din 
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România. Posibile explicaţii ar fi legate de faptul 
că veniturile populaţiei din Bucureşti sunt mai 
mari, accesul populaţiei la aceste bunuri este 
mai ridicat, dar şi mediul concurenţial este 
mai puternic influenţat de nevoia de distincţie 
sau predispoziţia de a copia / imita stilurile şi 
tendinţele de consum.

Aproape jumătate din populaţia din Bucureşti 
a declarat că are în prezent în gospodărie un 
aparat foto digital, 38% au cel puţin o tabletă 
acasă, 31% au o cameră de luat vederi, iar 30% 
au un sistem GPS. În cazul serviciilor digitale, 
87% dintre gospodării au în prezent cablu TV.

În general, gospodăriile din București sunt 
foarte bine dotate din punct de vedere 
tehnologic. Cele mai multe gospodării 
beneficiază de cel puțin un aparat TV, un 
computer sau laptop, un smartphone sau un 
telefon normal. Pe lângă bunurile mult mai 
comune, precum televizorul și computerul, 
un aspect interesant este că un procent 
destul de mic (14%) deține în prezent un 
e-book reader.

O posibilă explicaţie ar fi înclinaţia spre a 
achiziţiona mai degrabă bunuri care îndeplinesc 
mai multe roluri media. E-book reader-ul este 
destinat aproape exclusiv acţiunii de a citi în 
format digital. Accesul populaţiei la bunuri 
şi servicii media oferă o imagine despre 
importanţa pe care o are consumul de cultură 
privat, gusturile culturale pe care le au, dar şi 
nivelul de trai. 

Tabelul 1. Infrastructura domestică 
INFRASTRUCTURA DOMESTICĂ – 2015* BUCUREŞTI

Bunuri electronice complexe  
(multimedia)

Televizor cu ecran plat (LCD, plasmă, LED) 69%
Calculator (PC) 64%

Televizor cu ecran normal 62%
Laptop 55%

Smart TV (televizor ce se poate conecta la 
internet)

29%

Bunuri electronice audio
Radio 65%

CD-player 37%
Casetofon 34%

Pick-up 16%
Bunuri electronice video

DVD player 26%
Sistem home cinema 25%

Bunuri electronice interactive
Smartphone 58%

Telefon mobil (non smartphone) 50%
Aparate foto digitale 49%

Tabletă 38%
Cameră de luat vederi 31%

GPS 30%
MP3 player 23%

Aparate foto cu film 20%
iPod 18%

E-book reader 14%
Servicii digitale

Cablu TV 87%
Antenă simplă TV 13%

Antenă satelit 11%
*Procentele au fost obţinute prin cumularea 

răspunsurilor „am şi folosesc” şi „am, dar nu folosesc”, 
pentru toate cele 5 categorii de bunuri
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„Camera media” – media room.  
Consumul cultural domestic.  
Obiceiuri şi practici de consum  
cultural domestic.

Cea mai răspândită formă de consum cultural 
domestic şi realizată cu cea mai mare frecvenţă 
este privitul la televizor – 65% dintre respondenţi 
au declarat că se uită la televizor o dată sau de mai 
multe ori pe zi. Aparatul de radio a fost folosit de 
39% dintre respondenţi, cu o frecvenţă de câteva 
ori pe zi, iar 32% au notat că au ascultat muzică 
zilnic (în general indiferent dacă pe computer, 
format MP3 sau radio). 

În 26% dintre cazuri respondenţii au declarat 
că s-au uitat la filme în fiecare zi în ultimele 12 luni. 
Lectura în cadrul gospodăriilor din Bucureşti nu 
este însă la fel de preferată, cel mai mare procent 
(18%) dintre respondenţi declarând că citesc mai 
rar de 1-2 ori pe an. Respondenţii preferă mai 
degrabă ziarele sau revistele, dar şi aici procentele 
non-consumului sunt ridicate. 

Cultura media şi consumul digital de cultură 
sunt mult mai mari în detrimentul consumului de 
cultură clasică, spre exemplu, cultura scrisă. De 
altfel, 63% din populaţia din Bucureşti are o reţea 
de internet acasă şi foloseşte frecvent internetul. 
În continuare prezentăm un top al activităţilor 
realizate în spaţiul domestic în ultimele 12 luni, 
cu o frecvenţă de cel puţin o dată pe lună. Pentru 
realizarea acestui top au fost luate în considerare 
procentele care reprezintă frecvenţa de consum 
’’cel puţin o dată pe lună’’. 

Graficul 1. Topul activităților  
de consum domestic
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Timpul alocat pentru activităţile  
de consum domestic în zilele 
săptămânii şi în weekend

Timpul liber al oamenilor este o resursă 
importantă pentru toate instituţiile şi pentru 
formele de divertisment. Bugetul de timp care 
le rămâne oamenilor după activităţile uzuale / 
cotidiene este dedicat diverselor tipuri de consum, 
fie domestic, fie public, în funcţie de mai multe 
variabile: educaţie, gen, vârstă, venit etc. În plus, 
gusturile culturale ale populaţiei influenţează 
direct ce tip de activităţi preferă oamenii să 

desfăşoare în timpul lor liber. În cadrul acestei 
secţiuni, am luat în considerare numărul de ore 
alocate pentru fiecare tip de consum, ţinând 
cont de cei care au declarat că realizează această 
activitate, punctând astfel obiceiurile de consum, 
şi nu cele de non-consum. 

În ceea ce priveşte consumul domestic, studiile 
anterioare (Barometrul de Consum Cultural) au 
arătat că la nivel naţional există un procent mare 
dedicat activităţilor de consum domestic, în special 
privitul la televizor, ascultatul muzicii, filmele şi 
navigarea pe internet. 

În cazul orașului București, mai mult de un sfert din populație (27%) alocă privitului la televizor 
în fiecare zi a săptămânii o medie de 2 ore, iar 25% o medie de o oră zilnic. Pentru zilele din 
weekend, situația este puțin schimbată, dar nu substanțial, cei mai mulți oameni oferind acestui 
tip de activitate în medie aproximativ 2 ore. O diferență mai mare apare în situația celor care 
dedică 3-4 ore pe zi acestei activități: de la 19% în timpul săptămânii, până la 29% în timpul 
weekendului. Pentru că nu există diferențe foarte mari, am putea spune că acest tip de consum 
domestic este un obicei rutinier.

Consumul de muzică este o activitate căreia 
35% dintre locuitorii din Bucureşti îi distribuie 
1 oră în fiecare zi din săptămână din bugetul 
lor de timp. În timpul weekendului, situaţia 
este asemănătoare: 35% dintre cei care ascultă 
muzică înregistrează un consum de aproximativ 
o oră, iar 15% alocă în medie 2 ore. 

Consumul de presă şi ştiri primeşte atenţie 
de la 34% dintre locuitorii oraşului aproximativ 
o oră în fiecare zi a unei săptămâni, iar de la 17%, 
în medie 30 de minute. Singura diferenţă notabilă 
apare pentru zilele de weekend, în care creşte 

procentul celor care citesc presa aproximativ 2 
ore cu 4 procente – de la 7% la 11%. 

Discuţiile şi comunicarea pe reţelele de 
socializare ocupă o medie de o oră pentru cel mai 
mare procent din populaţie, 25% dintre cei care 
folosesc reţelele de socializare pentru a comunica 
sau pentru a petrece timp online cu alte persoane 
alocă o oră în fiecare zi din săptămână. Pentru zilele 
din weekend, situaţia este diferită pentru cei care 
alocă 2-4 ore pentru acest tip de consum domestic. 
Astfel, de la 10 procente în timpul săptămânii, 
avem o creştere până la 15%. O posibilă explicaţie 
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ar fi legată pe de-o parte de timpul liber, dar şi de 
faptul că oamenii au contact (planuri, întâlniri, 
evenimente) mai frecvent în weekenduri cu 
grupurile de prieteni, familie, cunoştinţe etc. 

Jocurile pe calculator / tabletă / smartphone 
primesc atenţie din partea consumatorilor cel mai 
des, o oră în fiecare zi în timpul unei săptămâni. 
Pentru weekend, jocurile electronice captează mai 
multă atenţie din partea oamenilor, astfel că de la 
7% care alocă între 2 şi 4 ore, creşte la 10%. 

Comportamentul de consum domestic nu 
se modifică notabil dacă luăm în considerare o 
comparaţie dintre zilele săptămânii şi zilele de 
weekend. Totuşi, raportat la consumul public, 
putem nota faptul că acest consum domestic este 
mai degrabă inclus în bugetul de timp liber al 
oamenilor, iar privitul la televizor este o actitivate 
cu cea mai ridicată pondere.

Alegerea pentru realizarea profilului 
de consumator media (televizorul) 
este datorată frecvenţei cu care este 

realizată această activitate. În următoarea 
secţiune vom prezenta o conturare a profilului 
consumatorului de televizor din Bucureşti, prin 
selecţia răspunsului dat de cel mai mare procent 
din populaţie. La întrebarea În ultimele 12 luni, 
de câte ori v-aţi uitat la televizor?, 65% din 
populaţia generală au declarat că o dată sau de 
mai multe ori pe zi.

În funcţie de acest răspuns, am realizat o 
serie de analize pe următoarele variabile: gen, 
educaţie, vârstă, venit, cartierul în care locuieşte 
în Bucureşti, ce activităţi de consum public 
realizează, ce activităţi de creaţie şi creativitate 
realizează, evaluarea pe care o face oraşului în care 
locuieşte etc. 

Din punctul de vedere al activităţilor de 
consum cultural public, consumatorul de TV nu 

merge niciodată la cinematograf, operă, muzeu, 
teatru, spectacole de divertisment, târguri de carte 
sau dezbateri culturale. În schimb, merge des la 
biserică, face cumpărături în mall-uri, face excursii 
în afara localităţii, merge în parcuri sau îşi petrece 
timpul plimbându-se pe stradă în propriul cartier. 

În materie de gusturi culturale, îi place cel mai 
mult muzica lăutărească, concertele de folclor şi 
muzică populară, consumă spectacole de circ şi 
iluzionism şi, deşi nu merge niciodată la teatru, îi 
place. 

Nu-i plac concertele de muzică clasică, operă 
sau operetă, nu apreciază dansul contemporan sau 
spectacolele de muzică electronică. Se informează 
cel mai des despre evenimentele culturale de la 
televizor, prin publicitate şi reclame, sau prin familie, 
acestea fiind principalele canale de informare. 

Consideră că ar participa mai des la evenimente 
culturale dacă ar fi încurajat / stimulat prin oferte 
de reduci de preţ / discount, prin preţuri mai mici 

PROFILUL DESCRIPTIV AL CONSUMATORULUI DE 
TELEVIZOR DIN BUCUREŞTI



35

35

CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC

la bilete sau evenimente care să se desfăşoare mai 
aproape de zona de rezidenţă (în propriul cartier). 

Nu desfăşoară niciun tip de activitate de 
creaţie sau creativitate şi nici nu le apreciază ca 
fiind foarte importante. 

Consideră că preţurile evenimentelor 
culturale sunt mari, la fel şi preţurile cărţilor şi nu 
cunoaşte nici măcar informativ preţurile pentru 
achiziţionarea ghidurilor turistice pentru ţările 
UE. Dintre toate tipurile de evenimente, preţurile 
pentru galeriile de artă şi muzee le evaluează ca 
fiind acceptabile. 

În raport cu cartierul în care locuieşte, îl 
evaluează ca fiind creativ, viu şi activ, apreciere pe 
care o oferă şi pentru întregul oraş. 

Raportat la participarea la evenimente din 
cartierul în care locuieşte, nu participă niciodată la 
astfel de manifestări culturale, nu ştie dacă există, 
dar şi-ar dori cel mai mult concerte şi spectacole de 
muzică. Cele mai dese activităţi din cartier pe care 
le realizează sunt cumpărăturile, mersul la mall, 
plimbarea în parc sau pe stradă. Raportat la nivelul 
oraşului Bucureşti, nu cunoaşte dacă se desfăşoară 
proiecte comunitare. Cel mai nemulţumit, cu 
privire la oraşul său, este de traficul rutier, iar cel 
mai mulţumit este de calitatea spaţiilor verzi şi a 
parcurilor. Apreciază pozitiv oraşul Bucureşti ca 
fiind un oraş cu o imagine europeană. 

Cele mai importante valori pentru 
consumatorul frecvent de televizor sunt sănătatea, 
familia, banii, educaţia, vecinii, şcoala, biserica şi 
noile tehnologii. 

Din punctul de vedere al contactului cu Uniunea 
Europeană, nu are niciun apropiat care să fie 

plecat în spaţiul european, îşi petrece concediile şi 
vacanţele în ţară şi este tolerant cu alte minorităţi. 

Din punctul de vedere al variabilelor socio-
demografice, are un nivel de studii medii, provine 
dintr-o familie cu studii mici şi medii, are un venit 
mic spre mediu, a activat / activează în sectorul 
de producţie sau în comerţ, are peste 51 de ani 
şi locuieşte în cartierul TITAN, în sectorul 3 al 
capitalei.  

CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC ÎN FUNCŢIE DE 
SECTOARELE DIN BUCUREŞTI

SECTORUL 1 

Consumul domestic media  

Pentru realizarea profilului de consum 
domestic pentru sectoarele din oraşul 
Bucureşti au fost luate în considerare 

următoarele variabile: frecvenţa cu care oamenii 
se uită la televizor, frecvenţa cu care ascultă 
radio, ascultă muzică în general (indiferent dacă 
la computer, MP3, radio etc.), se uită la filme, 
orele pe care le alocă într-o zi pentru activităţi 
de consum domestic, educaţia, vârsta, sexul şi 
venitul. 

Astfel, 63% dintre locuitorii din sectorul 1 al 
oraşului se uită la televizor cel puţin o dată în 
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fiecare zi, 52% ascultă radio în fiecare zi, 37% 
ascultă muzică (indiferent cum) cel puţin o 
dată pe zi, iar 39% se uită la filme zilnic. Peste 
jumătate dintre locuitorii sectorului 1 (66%) 
folosesc internetul în cadrul gospodăriei. În ceea 
ce priveşte numărul de ore pe care le alocă într-o 
zi obişnuită activităţilor de consum domestic, 
25% dintre respondenţi privesc la televizor în 
medie două ore pe zi, ascultă muzică şi tot atât 
petrec timp pe reţele de socializare aproximativ 
o oră. Din punct de vedere socio-demografic, 
Sectorul 1 are o populaţie relativ îmbătrânită, 
56% având peste 51 de ani, cei mai mulţi 
locuitori sunt femei, iar veniturile sunt medii-
mari,17 cei mai mulţi având venituri între 1.000 
şi 4.000 de lei. Ultima şcoală absolvită pentru 
cel mai mare procent este facultatea, deci studii 
superioare. 

Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

Dintre locuitorii din Sectorul 1, 25% au 
declarat că citesc cărţi cel puţin o dată pe zi, 
iar 23% de 3-5 ori pe săptămână. Acest lucru 
înseamnă  că locuitorii Sectorului 1 citesc des 
şi foarte des. Pentru 21% dintre locuitori, cititul 
ziarelor este o activitate realizată zilnic, însă 
nu şi pentru reviste, pe care oamenii aleg să le 
citească mai rar. Pentru lectură, indiferent dacă 
sunt cărţi sau ziare, oamenii alocă din bugetul 
lor de timp aproximativ 2 ore în fiecare zi. 

17 Veniturile au fost apreciate ca fiind mici, medii sau mari în 
raport cu salariul minim pe economie înregistrat în anul 
2015 pentru România.

Consumul de cultură scrisă este relativ ridicat 
în Sectorul 1, comparativ cu procentele de la 
nivelul întregului oraş.

SECTORUL 2 

Consumul domestic media   
70% dintre cei care locuiesc în Sectorul 2 se 

uită la televizor în fiecare zi, iar 25%, de câteva ori 
pe săptămână. 51% ascultă programele difuzate la 
radio cel puţin o dată în fiecare zi, iar 17%, de 3-5 
pe săptămână. 36% au declarat, de asemenea, că 
ascultă muzică foarte des – în fiecare zi. Aproape 
70% dintre locuitori se uită la filme foarte des 
şi des (43%, în fiecare zi, iar 25%, de câteva ori 
pe săptămână). 61% alocă în timpul săptămânii 
între una şi două ore televizorului şi programelor 
media. Numărul de ore pe care le alocă pentru 
ascultarea muzicii sau navigării pe internet indică 
faptul că şi în Sectorul 2 practicile de consum 
domestic sunt preferate în rândul oamenilor, 
astfel că petrec cel puţin o oră ascultând muzică 
şi cel puţin o oră navigând pe internet. Ultima 
şcoală absolvită pentru cel mai mare procent din 
populaţie este liceul şi imediat după sunt studiile 
universitare. Trebuie menţionat în acest caz că 
în Sectorul 2 populaţia tânără are o pondere de 
21 de procente (între 21-27 ani), iar acest aspect 
trebuie luat în considerare în evaluarea nivelului 
de instruire al populaţiei. 
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CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC

Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

Consumul de cultură scrisă este mai ridicat 
cu 3 procente comparativ cu sectorul 1 al 
oraşului, de la 25% la 28%. Interesul pentru 
citirea de reviste şi ziare este relativ ridicată în 
Sectorul 2, 30% din populaţie citind cel puţin 
o dată în fiecare zi, diferenţa fiind de aproape 
10 procente. Mai ridicat decât în Sectorul 1 
este interesul pentru reviste. Din punctul de 
vedere al structurii socio-demografice, avem 
o populaţie mai tânără, în special în categoria 
de vârstă 36-50 de ani, procentul oamenilor cu 
venituri medii este mai mare, există mai multe 
femei decât bărbaţi. 

SECTORUL 3 

Conform Institutului Naţional de Statistică, 
Sectorul 3 al capitalei este cel mai populat sector 
dintre cele şase. Populaţia stabilă din sectorul 3 
este de aproape 400.000 de locuitori, asta fără 
să luăm în considerare populaţia neoficială – 
chiriaşii. Statisticile de la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Sector 3 arată faptul că această zonă 
a devenit din ce în ce mai populată, iar creşterea 
interesului oamenilor pentru acest sector este 
cea mai ridicată comparativ cu celelalte sectoare. 
Consumul domestic media

77% dintre locuitorii din sectorul 3 se uită la 
televizor cel puţin o dată în fiecare zi, iar 25% alocă 

aproximativ 2 ore zilnic acestui tip de activitate. 
Comparativ cu Sectoarele 1 şi 2, procentele celor 
care petrec timpul în faţa televizorului este mai 
ridicat cu aproximativ 14 procente. 37% dintre 
locuitori ascultă radio în fiecare zi, cel puţin o dată, 
dar aproape un sfert (24%) nu ascultă niciodată 
radio. Se observă o scădere considerabilă a acestui 
tip de consum, dar şi o creştere a numărului de 
persoane din categoria de vârstă a tinerilor. O 
concluzie punctuală ar fi faptul că radio-ul pierde 
teren în rândul populaţiei tinere, rămânând, 
mai degrabă, preferată pentru cei mai în vârstă. 
32% din populaţie a declarat că ascultă muzică 
şi alocă aproximativ o oră pe zi acestei activităţi, 
iar 25% consumă filme zilnic. Totuşi, 61% dintre 
locuitorii acestui sector nu dedică timp deloc 
pentru a naviga pe internet. 

Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

În cazul consumului de carte, ziare sau reviste, 
aproape jumătate din întreaga populaţie (46%) 
nu a citit deloc în ultimele 12 luni. În materie de 
cărţi, lectura a pierdut teren în faţa altor activităţi, 
46% nu au citit deloc ziare în ultimele 12 luni, 
iar 50% nu au citit nici măcar o revistă. Profilul 
socio-demografic al oraşului arată că în Sectorul 
3 există 20% tineri, între 18 şi 35 de ani, 29% au 
vârste între 36 şi 50 de ani, fiind şi cea mai bine 
reprezentată categorie de vârstă. Din punctul 
de vedere al educaţiei, 33% au absolvit o formă 
de învăţământ preuniversitară. Din punctul de 
vedere al veniturilor, mai mult de jumătate din 
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populaţie (65%) au venituri mici şi foarte mici 
(între 0 şi 1.000 de lei/lună). 

SECTORUL 4 

Consumul domestic media 
Din categoria consumului media, privitul la 

TV este cea mai răspândită formă, 45% se uită 
zilnic cel puţin o dată la programele furnizate 
de televizor, iar 27% se uită la TV de 3-5 ori pe 
săptămână. Putem nota o scădere a consumului 
de televizor în rândul populaţiei din sectorul 4, 
comparativ cu sectoarele 1, 2 sau 3. În schimb, 
oamenii din Sectorul 4 preferă consumul radio 
mai des, 30% ascultă o dată sau de mai multe 
ori pe zi. Ascultarea muzicii este un obicei şi este 
consumată zilnic de mai mult de un sfert dintre 
locuitorii din Sectorul 4 (35%). Apetenţa pentru 
filme nu este foarte ridicată în rândul populaţiei 
din Sectorul 4, doar 15% dintre respondenţi 
declarând că au acest obicei de consum în fiecare 
zi din săptămână. 

Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

Pentru 19% dintre oamenii care locuiesc 
în Sectorul 4, lectura nu este bifată foarte des 
în agenda de timp dedicată activităţilor de 
consum regulate; 19% au declarat că citesc mai 
rar cărţi, iar 16% niciodată în decursul unui 
an. Ziarele şi revistele nu sunt, de asemenea, 

printre preferinţele de consum ale locuitorilor 
din Sectorul 4 – 29% nu au citit niciodată reviste 
în ultimele 12 luni. Raportat la bugetul de timp 
pe care îl dedică oamenii privitului la televizor, 
cel mai mare procent alocă între o oră şi două 
ore în fiecare zi (51%). O medie de 1-2 ore este 
alocată şi pentru ascultarea muzicii în fiecare zi, 
iar citirea de presă / ştiri ocupă maximum o oră, 
sau deloc. 

SECTORUL 5  

Consumul domestic media 
Pentru 85%, consumul de televizor este o 

activitate realizată foarte des şi des, respectiv 
53% se uită cel puţin o dată pe zi, iar 32% de 3-5 
ori pe săptămână. Consumul de radio este destul 
de mare şi în Sectorul 5, 36% declarând că au 
acest obicei de consum zilnic, cel puţin o dată, 
deşi aproape o treime dintre oameni (33%) nu 
ascultă muzică niciodată. Consumul de muzică 
este cel mai scăzut în Sectorul 5, comparativ cu 
celelalte sectoare ale Bucureştiului. Vizionarea 
de filme este un obicei de consum domestic, 
realizat de cel mai mare procent din rândul 
respondenţilor, cu o frecvenţă de câteva ori pe 
săptămână (40%). Interesant de punctat pentru 
Sectorul 5 este numărul de ore alocat privitului la 
televizor: 25% alocă 1-2 ore în fiecare zi pentru 
a se uita la televizor, aproape un sfert (23%), 
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între 3 şi 4 ore, iar 13% alocă 6 ore pentru a se 
uita la televizor.

 
Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

38% dintre locuitorii Sectorului 5 citesc 
cărţi mai rar sau niciodată în decursul unui an, 
36% citesc ziare mai rar sau niciodată, iar 57% 
nu au obiceiul să citească reviste. Totuşi, citirea 
presei şi a ştirilor primeşte un buget de o oră în 
fiecare zi din partea unui sfert din populaţie. O 
posibilă explicaţie pentru aceste date este faptul 
că acest tip de consum se mută tot mai mult 
de pe suportul de hârtie (publicaţii offline) pe 
internet (citesc online), iar în acest sens este 
important de menţionat faptul că 31% dintre cei 
care folosesc internetul alocă între o oră şi două 
ore în fiecare zi pentru navigarea pe internet.  

Din punctul de vedere al structurii socio-
demografice, populaţia din Sectorul 5 are o 
distribuţie a veniturilor mai echilibrată decât 
celelalte sectoare, 52% au venituri mici (0-
1.000 de lei), 18%, între 1.001 şi 2.000 de lei, 
iar 25%, între 2.001 şi 4.000 de lei lunar. În 
cazul sectorului 5 este mai bine reprezentată 
categoria de venit mediu / de mijloc. Comparativ 
cu celelalte patru sectoare ale oraşului, în 
Sectorul 5 locuiesc mai mulţi tineri, 19% având 
între 21 şi 27 de ani. În ceea ce priveşte nivelul 
de instruire al populaţiei Sectorului 5, peste 
un sfert din populaţie (30%) are cel puţin o 
diplomă de studii superioare. 

SECTORUL 6  

Consumul domestic media 
Comparativ cu celelalte cinci sectoare, 

oamenii din Sectorul 6 consumă mai puţin 
timp pentru a se uita la televizor. Spre exemplu, 
diferenţa dintre Sectorul 2 şi Sectorul 6 este de 
aproape 20 de procente. Astfel, 54% dintre cei 
din sectorul 6 consumă programe TV în fiecare 
zi, cel puţin o dată (dar numărul celor care 
consumă radio este mai mare), 31% consumă 
foarte des (zilnic), iar 38% des (de câteva ori 
pe săptămână). De asemenea, consumul de 
filme este mai ridicat, 65% se uită la filme des 
(de câteva ori pe săptămână), iar 38% ascultă 
muzică zilnic cel puţin o dată. Din bugetul de timp 
alocat consumului domestic, 39% alocă o oră în 
fiecare zi privitului la televizor, o oră ascultării 
de muzică şi o oră navigării pe internet. 

Consumul domestic de cultură scrisă / 
cultură clasică

Lectura este mai bine cotată printre 
activităţile de consum privat, iar procentul 
celor care au declarat că nu citesc niciodată în 
ultimele 12 luni este de doar 6%. 37% dintre 
locuitorii Sectorului 6 citesc ziare des (de câteva 
ori pe săptămână), iar 31% citesc des reviste. 
51% alocă între 30 de minute şi o oră în fiecare 
zi pentru a citi cărţi sau presă. 

CONSUMUL CULTURAL 
DOMESTIC
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Structura socio-demografică a populaţiei 
poziţionează Sectorul 6 pe primul loc, comparativ 
cu celelalte sectoare, din punctul de vedere al 
numărului de locuitori tineri. 33% dintre cei 
care au rezidenţa în acest sector se încadrează 
în categoria tinerilor (21-27 / 28-35 de ani), iar 

30% au vârste între 36 şi 50 de ani. Din punctul 
de vedere al venitului, 60% dintre locuitori au 
venituri mici, iar 27% au venituri medii şi peste 
medie. Din punct de vedere educaţional, 29% 
dintre locuitori au absolvit o facultate. 

CONCLUZII

• Cele mai răspândite bunuri culturale din 
cadrul gospodăriilor sunt televizorul, radioul 
și computerul. Cele mai multe gospodării 
au acces la un serviciu de televiziune prin 
cablu sau la o rețea de internet. Procentul 
gospodăriilor din București dotate cu bunuri 
culturale media este mai mare decât în restul 
țării. 

• Radiografia socio-demografică a orașului 
arată că avem o populație cu gusturi și 
înclinații clasice de consum domestic 
(televizorul, radioul), însă doar pentru 
consumul de cultură media procentele sunt 
ridicate; pentru consumul de cultură scrisă, 
procentele sunt mai mici. 

• O situație mai specială și care merită 
subliniată este legată de consumul de film. 
Populația interesată de acest tip de consum 
este destul de mică în comparație cu ceea 
ce se întâmplă la nivel național. Muzica are 
procente mai ridicate de consum, însă doar 
pentru genurile de muzică mai vechi (muzică 
populară, folclor, etno etc.). Genurile de 
muzică mai recente nu sunt foarte căutate de 
locuitorii din București. 

Luând în considerare practicile de consum 
culturale ale sectoarelor din București, 
principalele concluzii ar fi:
• Sectoarele 1 și 2 au cea mai îmbătrânită 

populație din tot orașul, din punctul de 
vedere al profilului de consumator. 

• În sectoarele 1 și 2, gusturile de consum 
cultural domestic se centrează pe consum de 
televizor și radio, dar este relativ ridicat și 
interesul pentru lectură. 

• Consumul cel mai ridicat de televizor este în 
Sectorul 3 al orașului, iar consumul de carte 
este cel mai scăzut. Deși Sectorul 3 al Capitalei 
cuprinde cele mai multe monumente, 
obiective culturale, instituții de spectacol etc. 
(centrul istoric este poziționat în sectorul 3), 
iar accesul populației este mai ridicat decât 
în alte sectoare, interesul populației pentru 
consumul privat, în casă, este mare, iar 
oamenii alocă un număr considerabil de ore 
din bugetul lor de timp liber zilnic. 

• Sectoarele 5 și 6 ale orașului au o pondere 
mai ridicată de tineri și astfel și oameni mai 
interesați de consumul de internet acasă, de 
film sau muzică. 
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• Dintre toate tipurile de cultură clasică / scrisă, 
revistele sunt cel mai puțin citite. Astfel, acest 
mediu de comunicare este mai puțin eficient 
în cazul comunicării ofertelor culturale ale 
orașului către oameni. 

• Profilul consumatorului de televizor (cel 
mai răspândit tip de consum) prezintă o 

exclusivitate pentru acest tip de consum 
al oamenilor în detrimentul consumului 
de cultură în spațiul public. Comparativ cu 
alte state europene, consumul de cultură 
în spațiul domestic aproape că ia locul în 
totalitate consumului din spațiul public și 
nu-l echilibrează. 
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CONSUMUL CULTURAL 
DIGITAL

REZUMAT 

Capitolul tratează consumul cultural 
digital în special prin intermediul 
computerului şi al internetului. 

Internetul este principalul canal prin care 
oamenii au acces la cultură în format digital şi 
de multe ori fără plată. Acesta este şi un mediu 
important pentru furnizarea sau accesarea 
de informaţii despre evenimente, oferte sau 
produse culturale. În cadrul acestui capitol 
am accentuat în special consumul de internet 
în rândul populaţiei tinere din Bucureşti şi ce 
tipuri de activităţi desfăşoară aceştia. Capitolul 
porneşte de la realitatea faptului că internetul 
şi mediile digitale joacă un rol foarte important 
în accesul şi consumul de bunuri şi servicii 
culturale ale oamenilor şi pot chiar să modereze 
tendinţele de consum. 

Analizele statistice din cadrul capitolului 
prezintă date despre nivelul de consum de 
internet în Bucureşti, tipurile de activităţi 
realizate, nivelul de informare şi comportamentul 
de cumpărare de pe internet în rândul populaţiei. 
Rezultatele studiului au urmărit şi punctarea 
rolului pe care internetul l-ar putea avea în 
comunicarea ofertelor culturale prin cele mai 
potrivite canale. 

METODOLOGIE

În cadrul acestui capitol ne vom concentra 
pe consumul de internet, frecvenţa cu 
care locuitorii din Bucureşti utilizează 

acest bun media, timpul pe care îl dedică 
activităţilor pe internet în funcţie de variabile 
socio-demografice (venit, sex, educaţie) şi 
utilizarea internetului pentru informarea cu 
privire la evenimentele culturale din oraş. 
De asemenea, vom realiza şi un profil al 
utilizatorului de internet în funcţie de variabile 
socio-demografice pentru a contura o imagine a 
consumatorului de internet şi a stilului său de 
consum în ansamblu. Pentru categoria tinerilor 
am realizat un top cinci activităţi desfăşurate 
pe internet cu cea mai mare frecvenţă. În 
cadrul analizei, o atenţie deosebită va fi oferită 
categoriei tinerilor, din mai multe motive: 
(1) sunt categoria cu cel mai ridicat nivel de 
consum, (2) activitatea lor pe internet este mult 
mai diversificată decât a altor categorii de vârstă 
şi (3) mai mult decât alte categorii, tinerii trec 
pragul de la consumatori pasivi de internet şi 
devin producători de conţinut şi consumatori 
activi. 
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INTRODUCERE – CONTEXT 
ŞI CADRU TEORETIC

Fără a detalia foarte mult un cadru 
teoretic al consumul cultural din 
perioada post-socialistă, vom nota 

câteva trăsături ale consumatorului de cultură 
digitală prin a nuanţa câteva aspecte de care să se 
ţină cont în evaluarea modului în care informaţia 
a devenit un bun de larg consum şi, odată cu acest 
lucru, a generat schimbarea gusturilor populaţiei. 
Câteva aspecte sunt importante de menţionat: 
deşi nu se poate face o comparaţie în sensul 
utilizării internetului în perioada socialistă şi 
post-socialistă, pentru că internetul este un bun 
recent, istoric vorbind există totuşi influenţe ale 
culturii şi gândirii din perioada de dinainte de 
1989 în ceea ce priveşte modul în care oamenii 
consumă şi ce anume aleg să consume. În toată 
perioada socialistă a României, ca şi a tuturor 
statelor cu regim comunist, şi în special cele aflate 
sub influenţă sovietică, cultura a fost folosită 
pentru manipulare şi ideologizare. Sub egida 
unui naţionalism extremist şi prost controlat de 
către stat, locuitorii marilor oraşe au asistat la un 
mix între un import cultural din statele din Vest 
(precum muzica pop, rock, ideea de discotecă) 
şi o promovare acerbă a culturii locale. Autorul 
Sergei Zhuk foloseşte noţiunea de fixaţie culturală 
pentru a descrie imaginea consumului cultural 
din perioada socialistă. Pe scurt, statul promova 
şi furniza populaţiei un acces puţin şi fix la bunuri 
şi produse culturale. De altfel, acest autor ridică şi 

problema faptului că este greu să vorbim despre 
gusturi culturale în acea perioadă, în sensul unei 
alegeri libere.1

Sociologii care au studiat acest fenomen 
nuanţează ideea unei „obsesii” a populaţiei statelor 
socialiste pentru Vest, pentru cultura şi trendurile 
din spaţiul capitalist pe care îl numeşte Vestul 
Imaginar.2 Imaginar pentru că erau preluate doar 
idei, nuanţe sau anumite elemente la care oamenii 
aveau un acces filtrat şi distorsionat. Consumul 
cultural de film, muzică sau imagine reprezenta o 
mixtură de import de zvonuri culturale şi o cultură 
naţionalistă de propagandă. 

Odată cu declinul influenței / controlului 
statului asupra preferințelor și opțiunilor 
de consum ale populației, oamenii au 
inceput să consume cultură de import. 
După anul 1990, piețele culturale au fost 
bombardate cu literatură, film, muzică, 
device-uri electronice (de exemplu: jocurile 
electronice) etc. de masă, importate din 
Vest. Democrația a însemnat din punctul 
de vedere al consumului cultural și o 
dispariție a monopolului pe timpul liber al 
oamenilor din partea statului. Astfel, accesul 
la informație a devenit liber, inclusiv pentru 
consumul de bunuri și servicii culturale.

1 Sergei I. Zhuk,“The West in the Closed City:” Cultural 
Consumption, Identities and Ideology of Late Socialism in 
Soviet Ukraine, 1964-1984

2 Idem.
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Democratizarea accesului la informaţie (mai 
recent internetul, computerul) a atras după sine 
noi structurări sociale. Deşi nu există suficiente 
date cantitative care să ne ofere posibilitatea 
să facem o analiză comparativă mai profundă 
pentru consumul cultural cu acea perioadă, 
există date care oferă o imagine cel puţin pentru 
o direcţie. Un exemplu în acest sens ar fi faptul 
că populaţia adultă din statele ex-socialiste este 
mai puţin familiarizată şi utilizează mai puţin 
internetul / computerul decât cea din statele 
capitaliste din vestul Europei. 3

Cultura digitală / consumul digital
Măsurarea nivelului de dezvoltare al unei 

regiuni / al unui oraş, prin accesul pe care 
locuitorii săi îl au din punct de vedere tehnologic, 
este foarte importantă. ICT4 (Information and 
Communications Technology – or Technologies) 
este un termen-umbrelă care include mai multe 
tipuri de tehnologii şi device-uri destinate 
comunicării şi consumului de tehnologie dintr-
un oraş / stat / regiune. Acesta este şi un indicator 
macro pe care studiile şi analizele sociologice, 
informaţionale sau economice îl folosesc pentru 
măsurarea nivelului de dezvoltare şi nivelului de 
trai ale unei regiuni populate.

3 Youth and ICT – Youth in Europe, p. 135
4 http://searchcio .techtarget .com/definit ion/ICT-

information-and-communications-technology-or-technolo

Dintre toate tipurile de tehnologii pe care 
le include ICT, internetul intră în categoria 
celor mai importante din mai multe 
considerente: este singurul mediu complex 
care oferă acces la orice posibilă activitate 
ce implică tehnologie; accesul la informație 
oferă acces la cunoaștere, la documentare, 
la divertisment, la cultură și, nu în ultimul 
rând, la participarea culturală activă.

 

Pentru a traduce importanţa pe care o are 
internetul în primul rând pentru nivelul de 
civilizaţie, cel mai bun exemplu este că în statele 
mediu dezvoltate şi subdezvoltate există de aproape 
15 ani campanii care au rolul de a conecta aceste 
state la reţele de internet. 

Din punctul de vedere al consumului cultural, 
internetul joacă cel mai important rol dintre 
toate serviciile media (de exemplu: în comparaţie 
cu cablul TV) – oferă acces variat la bunuri şi 
servicii culturale, oferă un canal de informare 
despre şi legat de oferta culturală a unui oraş, 
oferă acces la bunuri şi servicii culturale şi, 
nu în ultimul rând, încurajează producţia de 
cultură electronică. Internetul este un mediu 
destinat împărtăşirii (sharing), manipulării 
şi mixării de conţinut. 2.0 a devenit cea mai 
răspândită practică în rândul oamenilor; un 
semn al „culturii de convergenţă”, determinând 
confuzii şi suprapuneri uneori greu de măsurat 
între producţia culturală şi consumul cultural, 
în consecinţă alterând şi relaţia oamenilor cu 
industriile sau instituţiile culturale.5

5 Giovanna Mascheroni, Dealing with the social web in 
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Conceptul de „cultură digitală” este comun 
pentru studiile despre media sau despre internet 
şi a obţinut în decursul timpului mai multe sensuri, 
fiecare folosit pentru a descrie situaţii eterogene: 
pentru a evidenţia impactul istoric şi artistic al ideii 
de computerizare (Gere, 2002), pentru a portretiza 
noi practici sociale rezultate în urma tehnologiei 
comunicării (Jenkins, 2006), pentru a descrie 
grupuri sociale precum „nativii digitali” (Palfrey 
& Gasser, 2008) sau chiar noi forme de literatură 
(Tuman, 1992; J. Alexander, 2006).6 Cele două 
concepte au fost destul de greu acceptate împreună 
în sensul unei idei de sine stătătoare, iar motivul 
principal a fost legat de antagonia pe care cele două 
o aveau în trecut pentru lumea ştiinţifică. „Digital” 
este un concept asociat cu tehnicul, cu matematica, 
cu o cunoaştere fixă, care este mai degrabă raţională, 
rigidă, statică, iar „cultură” este din sfera socialului 
şi este mai degrabă umanistă, socială, emoţională şi 
foarte flexibilă. Autoarea Jean-Christophe Plantin de 
la University of Technology of Compiegne din Franţa7 
a studiat conceptualizarea ideii de cultură digitală 
şi a ales să nu folosească acest concept pentru că 
îl consideră eronat, optând pentru conceptul de 
„cultură a digitalului” (în engleză: the culture of 
the digital), ceea ce nu presupune sinonimie cu ce 
înseamnă cultura digitală. De asemenea, cultura 
digitală este asociată mai adesea cu producţia 
culturală şi nu cu ceea ce reprezintă consumul 
cultural (de exemplu: cărţile electronice). Însă, 

adolescence – Empirical research, p. 22
6 Idem.
7 Jean-Christophe Plantin, Towards “digital becoming”: 

A new interaction between digital properties, digital 
practices and culture

fără a intra mai mult în detalii legate de semantica 
conceptelor pe care cercetători sau specialiştii le 
folosesc, ideea principală este că nu există încă o 
paletă de concepte şi termeni universal acceptată, 
principala diferenţiere fiind cea legată de domeniul 
/ sectorul ştiinţific prin care se operează cu noţiunile 
„digital” şi „cultură”. Aşadar, pentru a elimina orice 
posibilă neînţelegere contextuală, în cadrul acesui 
studiu vom utiliza terminologia de consum cultural 
digital, având în vedere şi faptul că abordarea 
statistică este una cantitativă şi descriptivă şi 
vizează în speţă consumatorul obişnuit de internet 
alături de acţiuni de consum uzuale. 

Internetul face parte, alături de alte bunuri 
și servicii digitale, dintr-o infrastructură 
media. Aceasta include trei componente: 
(1) artefactele, sau „device-urile”, folosite 
pentru consumul cultural, (2) activitățile 
sau practicile prin care oamenii consumă 
și împart informație și (3) acordurile 
sociale care se dezvoltă în jurul acestor 
practici și „device-uri”. Cu trecerea timplui, 
artefactele media s-au mutat de la instituții 
la indivizi, iar accesul la o paletă tot mai 
mare de opțiuni și bunuri de consum a 
crescut. Oamenii au acces la cărțile / filmele 
pe care vor să le citească / vadă, în pofida 
formelor tradiționale în care informația este 
instituționalizată și distribuită selectiv.

Conţinutul audio, video, foto etc. este accesat 
de către consumator în cea mai selectivă formă 
posibilă, în special datorită internetului şi 
instrumentelor sale.8

8 Mesch, Gustavo S.,The internet and youth culture.
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Cele trei valuri de consum
Consumatorii pot fi împărţiţi în trei mari 

categorii, în funcţie de cele trei valuri ale structurii 
conţinutului în decursul istoric al tehnologizării 
informaţiei. În primul val se încadrează cultura 
fizică. În această etapă, tot conţinutul pe care un 
consumator îl putea accesa era pe un suport fizic, 
concret9 (vinil, cărţi suport hârtie, CD-uri, DVD-
uri etc.). În cea de-a doua etapă, produsele şi 
bunurile media sunt stocate digital, iar utilizatorul 
intră în posesia lor fără a mai interacţiona cu vreo 
formă sau structură fizică a bunului. Al treilea val 
este cel denumit nativ digital. În acest caz, nu mai 
există nicio formă de stocare fizică, niciun alt fel 
de interacţiune a consumatorului cu produsele 
sau bunurile în afară de mediul virtual. În ultimul 
val, consumatorul poate deveni şi producător de 
conţinut, deoarece nu mai există restricţii, iar 
un consumator poate deveni producător pentru 
un alt consumator, nefiind intermediaţi de nicio 
formă de autoritate sau intervenţie din exterior. 
Consumul este mereu în timp real (de exemplu: 
un film online, care după ce este vizionat se 
închide, dar nu rămâne stocat în computer sau alt 
device).10 

Pentru cele trei valuri, dar în special pentru 
ultimele două, tinerii sunt actorii care dictează 
cel mai des tendinţele, sunt cei mai expuşi şi 
entuziasmaţi consumatori. Jesús Martín Barbero 
susţine că internetul este pentru tineri un proces 
9 Ne referim la accesul pe care îl au oamenii la bunuri 

personale.
10 Generation #hashtag: A new wave of Content in the age 

of digital natives, A bain & company study for the forum 
d’avignon 2014.

prin intermediul căruia fiecare produce sens.11 
Internetul oferă posibilitatea ca orice individ să 
devină, pe lângă consumator pasiv, şi producător 
de conţinut (blog, site, vlog, foto, audio, video), iar 
tinerii, în special, devin actori şi producători activi 
de conţinut digital. Astfel, oamenii nu doar asistă la 
conţinut sau consumă conţinut, ci devin producători 
sau, cum îi numeşte Bauman, „artişti ai vieţii”.12 Din 
punctul de vedere al interacţiunii cu mediul online, 
oamenii au acces la o nouă realitate. Mediul virtual 
e supus unui tip special de interacţiune şi norme, 
iar oamenii sunt producători ai realitaţii sociale. 
Pe lângă interacţiunile şi procesele sociale care se 
supun altor reguli decât în viaţa offline, Gustavo S. 
Mesch afirmă că internetul oferă „o viaţă ajustată în 
timp real”.13 
Internetul – artefact cultural şi proces 
cultural

Internetul oferă posibilitatea practicării 
unei palete foarte largi de activități de 
consum. Studiile în domeniu vorbesc despre 
internet ca fiind un „spațiu al curgerii”, 
datorită faptului că oamenii sunt singuri în 
fața unui device, dar în același timp împart 
o realitate alternativă cu milioane de alți 
oameni.

Spaţiul sau camera fizică devine o formă de 
„Cyberspace”,14 în care oamenii joacă roluri noi, 
11 Deuze, Blank și Speers, Media Life. Working Paper
12 Idem
13 Amanda Lenhart și Mary Madden, Teens, Privacy and 

Online Social Network: Managind Online Identities and 
Personal Information in the age of ”My space”

14 Zygmunt Bauman, The art of life.
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îşi extind imaginea sinelui într-un spaţiu virtual, 
plăcerile, gusturile şi opţiunile culturale. Ceea ce 
face internetul deosebit faţă de celelalte tipuri de 
consum cultural privat este trecerea de la consumul 
de tip „with” (cu) la consumul de tip „in” (în). 

Internetul, văzut ca proces cultural, se referă 
la modul în care acest bun / serviciu este folosit 
de către oameni, maniera în care elementele 
constante ale vieţii (comunicarea, informaţia, 
educaţia, socializarea, consumul cultural, alte 
tipuri de comportamente, interacţiuni etc.) suferă 
modificări. Psihosociologii consideră că internetul 
este o extindere virtuală a sinelui, iar această 
viziune asupra lui că este mai degrabă o evoluţie a 
determinismului tehnologic.15

Internetul, ca artefact cultural, este obiectificat 
şi încorporat pe lângă alte artefacte media într-un 
context social. În acest caz, este exclusă ideea de 
determinism tehnologic, iar internetul este văzut 
ca o cultură în sine, şi nu ca un simplu rezultat al 
dezvoltării tehnologiei. 

Un studiu realizat pe tineri arată faptul 
că peste jumătate dintre gospodăriile din 
Europa dețin un computer și aproape 
jumătate dintre ele au și acces la internet. Atât 
gospodăriile în care există tineri dependenți 
de familie („dependent children”), cât și 
cele cu tineri independenți („independent 
children”) au computere și acces la internet. 
Computerul este al treilea cel mai răspândit 
bun destinat consumului cultural, după 
televizor și telefon mobil.

15 James E. Katz și Roland E. Rice, Syntopia: Access, Civic 
Involvment and Social Interaction on the Net, pp. 114-138

Consumul cultural şi tinerii. „Net 
generation” şi artefactele media. 
Generaţia #Hashtag

Gospodăriile din Europa, şi în special 
cele din ţările dezvoltate, au avut cu trecerea 
timpului o suprafaţă tot mai mare alocată 
convieţurii. Copiii / tinerii au început să deţină 
cameră personală; ei nu mai trăiesc alături de 
părinţi, iar spaţiul în care îşi petrec cea mai 
mare parte din timp nu mai este unul comun 
cu familia. Camerele lor au devenit superdotate 
cu tehnologie şi au un televizor personal sau un 
computer personal, colecţii de jocuri video etc.16 
Pe lângă un computer personal, tinerii au şi alte 
device-uri media pe care le folosesc personal şi 
care le oferă acces şi la internet. 

Tinerii sunt mai expuşi digitalului decât alte 
categorii de vârstă datorită faptului că sunt curioşi, 
iar capacitatea lor de asimilare a noului este mult 
mai mare. În plus, tinerii experimentează şi inclusiv 
creează conţinut într-un mod foarte creativ.17

Consumul cultural al tinerilor, în special 
folosindu-se de internet şi de ce oferă acesta, 
este important de analizat din două perspective 
sociologice: pe de-o parte, nu mai este străin 
faptul că statistic cei mai mulţi consumatori şi 
utilizatori de cultură pe internet sunt tinerii, iar 
pe de altă parte, şi poate acest aspect este cel 
mai important, tinerii sunt cei mai activi actori 
ai schimbării sociale – trendsetteri. 

16 Moira Bovill și Sonia Livingstone, Bedroom culture and the 
privatization of media use.

17 Youth and ICT – Youth in Europe.
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La nivelul oraşului Bucureşti, populaţia 
generală utilizează internetul în 
proporţie de 63%. Comparativ cu 

nivelul naţional, în Bucureşti procentul celor 
care nu folosesc internetul deloc este mai mic, 
o posibilă explicaţie fiind faptul că în Bucureşti 
există un acces mai ridicat la acest serviciu, dar 
şi numărul de furnizori / provideri este mai 
mare (există infrastructură).

Internetul oferă mai multe posibilităţi de 
a accesa informaţie şi conţinut: online gratuit, 
online contra cost, download gratuit, download 
contra cost. Există servicii şi bunuri la care 
internetul oferă acces total gratuit (reţele de 

socializare, serviciul de e-mail, ştiri etc.), dar şi 
bunuri pentru care internetul doar intermediază 
accesul.  

În graficul de mai jos sunt prezentate 
frecvenţele cu privire la activităţile care sunt 
realizate pe internet. Pentru realizarea acestei 
ierarhii sunt prezentate procentele care 
însumează  mai multe variante de răspunsuri, 
Frecvenţa de 3-5 ori  pe săptămână sau mai des 
însumează procentele obţinute la variantele 
de răspuns „1-2 ori pe săptămână”, „3-5 ori pe 
săptămână” şi „ o dată sau de mai multe ori pe 
zi”. 

CONSUMUL DIGITAL ÎN BUCUREŞTI

CONSUMUL CULTURAL 
DIGITAL
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Graficul 1. Frecvenţa cu care este utilizat internetul în funcţie de tipuri de activităţi18

18 Frecvenţa de 3-5 ori  pe săptămână sau mai des însumează procentele obţinute la variantele de răspuns „1-2 ori pe săptămână”, 
„3-5 ori pe săptămână” și „ o dară sau de mai multe ori pe zi”
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În ceea ce priveşte activităţile pe care populaţia 
generală le realizează, majoritatea respondenţilor 
folosesc internetul pentru accesarea de reţele de 
socializare sau în scopuri profesionale. Evident, 
aici intră şi un factor moderator al nivelului de 
consum – mediul profesional, întrucât există şi 
companii care sunt dependente de o reţea de 
internet pentru serviciile pe care le oferă. Pe scurt, 
oamenii sunt condiţionaţi de locul de muncă 
să utilizeze internetul. De altfel, 48% folosesc 
internetul pentru a accesa poşta electronică cel 
puţin o dată în fiecare zi. 

Pentru a analiza cu mai mare profunzime 
care sunt activităţile realizate cu cea mai mare 
frecvenţă, am analizat care sunt activităţile pe 
care respondenţii le-au realizat o dată sau de mai 
multe ori pe zi. 

Reţelele de socializare (Facebook, Twitter, 
Google+, Instagram etc.) sunt accesate de 64% 
din populaţia din Bucureşti, o dată sau de mai 
multe ori pe zi. O serie de cercetări19 realizate la 
Universitatea din California au arătat că utilizarea 
reţelelor de socializare precum Facebook creşte 
nivelul de endorfine (moleculele fericirii). Pe 
lângă sentimentul de afiliere şi apartenenţă, 
reţelele de socializare oferă oamenilor aprecierea 
digitală (like-ul) a celorlalţi oameni.

Pentru jocurile online există două tendinţe 
mari – 39% din populaţia oraşului nu foloseşte 
niciodată internetul pentru acest serviciu, dar 
27% dintre locuitori au declarat că se joacă 
folosind o reţea de internet o dată sau de mai 

19 Danah M. Boyd și Nicole B. Ellison, Social Network Sites: 
Definition, History, and Scholarship

multe ori pe zi. În acest caz, explicaţia este oferită 
de categoria de vârstă. 

Pentru bloguri sau forumuri, internetul 
este folosit în 28% dintre cazuri în fiecare zi, 
dar pentru un procent de aproape un sfert din 
populaţia oraşului (24%) aceste servicii nu sunt 
folosite niciodată. 

Pentru lectură în format digital pe internet, 
26% dintre respondenți au declarat că 
obișnuiesc să realizeze această activitate cel 
puțin o dată în fiecare zi. Pentru o pondere 
de 34%, această activitate este realizată 
săptămânal. O concluzie referitoare la aceste 
date ar fi faptul că mediul online este utilizat 
foarte des pentru a citi, cu mențiunea că 
revistele și ziarele care se găsesc online 
sunt de cele mai multe ori oferite către 
consumatori în mod gratuit. De asemenea, 
37% au declarat că folosesc internetul cel 
puțin o dată pe zi pentru a se informa și 
pentru a citi știri.

Aproape o treime din populaţia municipiului 
Bucureşti (32%) ascultă muzică o dată sau de mai 
multe ori pe zi folosind internetul. Interesant este 
faptul că 45% au declarat că nu folosesc niciodată 
internetul pentru a descărca gratis muzică. Pentru 
această situaţie există două posibile explicaţii: 1. 
gradul de asumare publică al oamenilor vizavi de 
acţiunile lor pe internet este destul de mic, mai 
ales luând în considerare înăsprirea legislativă şi 
mediatizarea din ultimii ani cu privire la fenomenul 
de piraterie digitală; 2. comportamentele de 

CONSUMUL CULTURAL 
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consum digital încep să se înscrie din ce în ce mai 
mult în tendinţa celui de-al treilea val (consumă 
totul digital, fără a descărca pe computer) 

Pentru cazul filmelor prin intermediul 
internetului avem o situaţie mai specială, pentru 
că atât consumul, cât şi cumpărarea acestui produs 
cultural au procente relativ mici pentru Bucureşti. 
Consumul de film online gratuit nu este una dintre 
preferinţele de consum ale oamenilor – 40% au 
declarat că nu folosesc internetul niciodată pentru 
a se uita la filme online, iar 50% nu descarcă filme 
niciodată de pe internet. Acest comportament 
atrage după sine şi procente scăzute în rândul 
populaţiei care plăteşte pentru acest bun – 80% nu 
descarcă niciodată filme de pe internet contra cost 
(cu abonament), iar 75% nu vizionează niciodată 
filme online cu abonament.

27% din populația orașului nu utilizează 
internetul pentru informarea despre 
evenimente culturale (programe teatre, 
cinematografe, muzee, festivaluri), 20% 
folosesc internetul de 1-2 ori pe an pentru 
a se informa despre evenimentele culturale, 
iar 24% fac acest lucru des: 1-2 ori în fiecare 
lună.

Informaţiile turistice despre pachete de 
vacanţe, excursii sau călătorii în Europa sunt 
accesate pe internet de 1-2 ori pe an de către 38% 
din populaţia oraşului. Procentul este unul destul 
de ridicat, iar o posibilă explicaţie ar fi faptul că 
aceste informaţii se pot găsi exclusiv pe internet, 
luând în considerare condiţionarea fizico-spaţială, 

dar şi faptul că este mai accesibilă (gratis) această 
manieră în comparaţie cu ghidurile turistice 
tipărite.

Cumpărarea de pe internet  
(online shopping)

Pentru comportamentul de cumpărare de pe 
internet, situaţia este mai deosebită şi trebuie luate 
în considerare alte mecanisme pentru a explica de 
ce aleg sau nu oamenii să cumpere de pe internet, 
deoarece procesul este mai profund decât în cazul 
consumului şi implică mai multe elemente, dar în 
special vizează nivelul de satisfacţie. 

În general, satisfacţia cumpărătorilor online 
este pozitiv corelată cu acomodarea şi negativ 
corelată cu condiţia de alternativă. Satisfacţia este, 
de asemenea, influenţată pozitiv sau negativ de 
gradul de angajament în procesul de acomodare.20 

Acomodarea psihică a cumpărătorilor este 
strâns legată de acţiunile ulterioare cumpărării 
şi de crearea unei atitudini pozitive vizavi de 
cumpărarea de pe internet, în general. Satisfacţia 
cumpărătorilor online este determinată atât de 
aspecte ce ţin de latura intrinsecă a acestora, cât şi 
de elemente ce ţin de mediul extrinsec. Atitudinea 
şi comportamentul consumatorilor care utilizează 
mediul online pentru achiziţii este determinată 
şi modelată în parte de experienţa personală 
anterioară a consumatorului şi a grupurilor sociale 
din care face parte (grupuri formale sau informale 
la care individul se raportează). În funcţie de 
aceste influenţe, dar şi de alte elemente exterioare 

20 Caryl Rusbult și Harry Reis, Close Relationships. 2004,  
pp. 288-294
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determinante, cum ar fi tipul produselor sau 
serviciilor, preţul etc.21, oamenii pot manifesta o 
atitudine pozitivă sau negativă cu privire la acestă 
modalitate de achiziţie, raportându-se la ea cu un 
grad mai mic sau mai mare de acceptare.22

Un studiu exploratoriu de tip calitativ, 
realizat în anul 2012 (CCCDC) în București, 
privind comerțul cu bunuri și produse 
culturale pe internet a arătat faptul că 
oamenii sunt încă sceptici în ceea ce privește 
achiziționarea de produse de pe internet, în 
special cele în format digital (de exemplu: 
un abonament pentru a viziona filme 
online). Nivelul de informare al oamenilor 
cu privire la drepturile de autor și piraterie 
este încă slab dezvoltat. Cei care fac comerț 
și încearcă să dezvolte nivelul de încredere 
și responsabilitate al celor care cumpără 
pe internet, în special produse digitale 
(carte, film, muzică), reușesc cu dificultate 
să determine cumpărătorii să înțeleagă că 
ceea ce au utilizat / consumat gratuit nu 
este în mod necesar și un serviciu / produs 
gratuit și că ei sunt participanți la procesul 
de extindere al unul model de consum ilegal. 
Produsele și bunurile culturale lansate întru-
un mediu instabil, precum internetul, sunt 
vulnerabile în fața unor obiceiuri de consum 
deja devenite rutină în rândul oamenilor 
(descărcarea gratis).

21 Yörük, Drivers and Attitudes towards Online Shopping: 
Comparison of Turkey with Romania s.a.

22 Idem.

Oamenii acceptă cu dificultate faptul că ar 
trebui să plătească pentru bunurile la care au 
acces prin internet şi că internetul nu este de 
fapt un abonament la filme şi muzică, ci este un 
serviciu care ar trebui sa intermedieze mai simplu 
relaţia dintre producător şi consumator. De aici 
se nasc câteva întrebări: cum putem determina 
oamenii să-şi schimbe obiceiurile de consum 
cultural digital?; cât de mult pierde cultura din 
valoarea ei atunci când este oferită gratuit în 
structuri mari de biţi?; ce facem cu relaţia de 
interacţiune clasică dintre producătorul cultural 
şi consumator? Toate aceste aspecte pot fi şi o 
parte din explicaţia faptului că oamenii plătesc 
mai puţin pe internet decât consumă, de fapt. 

Interacţiunea consumatorilor cu internetul, 
raportat la maniera în care acest serviciu 
este folosit pentru produsele / bunurile sau 
serviciile culturale, a urmărit trei direcţii 
generale: accesarea site-urilor online 
care conţin produse româneşti (branduri 
autohtone); accesarea de site-uri cu 
produse internaţionale (branduri străine); 
comportamentul efectiv de achiziţionare 
pentru cele două categorii şi frecvenţa 
cu care oamenii se informează despre 
evenimente, festivaluri sau târguri.

Interacţiunea consumatorilor cu internetul, 
raportat la maniera în care acest serviciu 
este folosit pentru produsele / bunurile sau 
serviciile culturale, a urmărit trei direcţii 
generale: accesarea site-urilor online care 
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conţin produse româneşti (branduri autohtone); 
accesarea de site-uri cu produse internaţionale 
(branduri străine); comportamentul efectiv 

de achiziţionare pentru cele două categorii şi 
frecvenţa cu care oamenii se informează despre 
evenimente, festivaluri sau târguri. 

Figura 1. Utilizarea internetului pentru accesarea de site-uri cu produse  
şi branduri româneşti

La întrebarea „Cât de des folosiţi internetul ca 
să accesaţi online site-uri cu produse / branduri 
româneşti autohtone?”, 22% dintre respondenţi 
au declarat că au obiceiul să facă acest lucru de 
1-2 ori pe lună. Dintre toate tipurile de activităţi 
de consum ce implică internetul şi mediul online, 
vizualizarea / accesarea site-urilor cu produse 
şi branduri autohtone este cea mai răspândită 
formă de interacţiune pentru consumatorii din 
Bucureşti. Frecvenţa de cumpărare care este 

mai mare pentru site-urile româneşti decât 
pentru cele internaţionale. Internetul este 
folosit şi pentru a căuta informaţii despre oferta 
de bunuri şi produse culturale ale oraşului, 
precum târguri sau alte evenimente cu specific 
românesc.

SITE-URI ROMÂNEȘTI
20% 1-2 ori pe an

SITE-URI INTERNAȚIONALE
21,6% foarte rar / niciodată

SITE-URI ROMÂNEȘTI
25,6% foarte rar 

SITE-URI INTERNAȚIONALE
21,2% foarte rar 

SITE-URI ROMÂNEȘTI
21,1% 1-2 ori pe lună

SITE-URI INTERNAȚIONALE
25% foarte rar 
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Graficul 2. Achiziţionarea brandurilor  
autohtone

Pentru realizarea schemei de mai jos au 
fost luate în considerare răspunsurile ’’da’’ 
pentru întrebările despre accesare, informare şi 
cumpărare online. Astfel, 60% accesează online 
site-uri cu produse şi branduri româneşti, 
47% accesează online site-uri cu produse 
internaţionale. Raportat la achiziţionarea 
de produse pe internet, 68% au declarat că 
cumpără online branduri internaţionale, iar 
54% cumpără branduri autohtone. Referitor 
la informarea prin intermendiul internetului, 
58% se informează despre evenimente sau 
festivaluri cu produse internaţionale, iar 49% 

se informează despre festivaluri sau evenimente 
autohtone. 

Graficul 3. Accesare, cumpărare şi  
informare online
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Cumpărarea pe internet şi cultura de 
brand 

Fără a intra foarte mult în importanţa 
pe care o are un brand în ceea ce priveşte 
nivelul de consum sau cumpărare, produsele 
culturale sunt în definitiv, ca şi alte bunuri, 
destinate consumului / cumpărării. Şi acestea 
sunt supuse unor forme de marketing şi 
promovare, căutându-şi un loc pe piaţă, target şi 
poziţionare printre opţiunile oamenilor. De luat 
în considerare pentru o analiză a preferinţelor 
de consum pentru brandurile autohtone sunt şi 
nivelul de reprezentativitate al acestora pe piaţă 
şi accesul populaţiei.

La întrebarea „Dumneavoastră, personal, 
achiziționați produse românești, branduri 
(mărci) autohtone?”, 95% dintre respondenți 
au declarat că da, fac acest lucru, 41% au 
declarat că achiziționează branduri și mărci 
de pe internet, iar 69% achiziționează 
produse românești direct de la producători 
locali. Conform acestor date, brandurile 
românești sunt bine cotate și căutate de 
către consumatorii din oraș.

Raportat la frecvenţa utilizării internetului 
în general pentru cumpărături prin mediul 
online, 31% au declarat că nu cumpără niciodată 
produse de pe internet, 23% cumpără de 1-2 pe 
lună, iar 23%  achiziţionează de 1-2 ori pe an. 

Graficul 4. Utilizarea internetului pentru 
cumpărături/informare online

Profilul descriptiv al cumpărătorului  
de pe internet în funcţie de variabile 
socio-demografice 

Pentru identificarea categoriilor de oameni 
care cumpără de pe internet cel mai des am 
luat în considerare un set de variabile socio-
demografice: educaţie, sex, venit, vârstă şi 
profesie.
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Femeile fac cumpărături online cu o frecvență 
mai scăzută decât bărbații. Diferența apare 
în ceea ce privește cumpărăturile constante. 
Astfel, femeile tind să cumpere mai rar de pe 
internet decât o fac bărbații. Cei mai fideli 
cumpărători care utilizează internetul pentru 
achiziții sunt cei din categoriile de vârstă 
21-28 de ani și 28-35 de ani. Cei mai puțini 
cumpărători sunt din categoriile de vârstă 
14-20 de ani și peste 50 de ani.

Deşi tinerii de până în 20 de ani sunt 
consumatori fideli de internet, acest 
indicator nu este valid şi pentru măsurarea 
comportamentului de cumpărare. Posibile 
explicaţii sunt legate de faptul că aceşti tineri 
fac parte din gospodării în care sunt dependenţi 
financiar de alte persoane (familie, părinţi 
etc.), iar deciziile de cumpărare nu le aparţin. 
Pentru persoanele cu vârstă peste 50 de ani, 
explicaţia este legată de actualitatea tehnologică 
a internetului, nefamiliarizarea cu acest mediu, 
nivelul de încredere şi lipsa palpabilităţii directe 
a produselor sau a bunurilor de care au parte în 
mediul offline. Categoriile cu vârstă de mijloc 
sunt cele care cumpără cel mai des pentru că 
şansele de independenţă financiară sunt mai 
mari. 

Nivelul de educație are un impact pozitiv 
asupra frecvenței cu care oamenii aleg să 
cumpere de pe internet. Astfel, cei care au 
un nivel de educație scăzut sunt mai puțin 
toleranți vizavi de această formă de achiziție. 
Oamenii cu un nivel mai ridicat de educație 
tind să cumpere de pe internet și au inclusiv 
o încredere mai mare în această formă de 
distribuție a produselor.

O posibilă explicaţie pentru acest aspect ar 
fi faptul că cei cu nivel de educaţie mai ridicat 
sunt mai informaţi despre ce presupune această 
formă de comerţ, dar îşi cunosc şi drepturile mai 
bine. Nivelul de încredere creşte odată cu nivelul 
de educaţie.

Raportat la ocupaţia pe care o au cei care 
cumpără de pe internet, cei mai mulţi sunt 
persoane aflate în poziţii de conducere (patroni 
şi directori), iar cei care cumpără cel mai rar 
de pe internet sunt muncitori calificaţi. Venitul 
oamenilor influenţează, de asemenea, pozitiv 
frecvenţa cu care ei cumpără de pe internet; cei 
cu venituri mai mari cumpără mai des decât cei 
cu venituri mici sau medii.

CONSUMUL CULTURAL 
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Figura 2. Profilul socio-demografic al cumpărătorului de pe Internet

Utilizarea internetului pentru  
a produce conţinut

Pentru această secţiune a analizei, au fost 
luate în  considerare procentele cele mai ridicate. 
Pentru propriul website, blog sau vlog 59% dintre 

respondenţi nu folosesc niciodată internetul. O 
posibilă explicaţie ar fi faptul că ponderea celor 
care deţin un astfel de canal personal de informare 
este foarte mic. Pentru a întări această informaţie 
este relevant să menţionăm şi procentele celor 



61

61

care descarcă şi utilizează softuri online contra 
cost, deoarece pentru a realiza un video blog, 
spre exemplu, este nevoie de cele mai multe ori 
şi de prelucrarea video-audio. Aşadar, 72% nu 
folosesc niciodată internetul pentru a descărca 
sau utiliza softuri şi aplicaţii online contra cost, 
iar aproape jumătate din populaţie (47%) nu 
descarcă / utilizează gratuit softuri niciodată. O 
concluzie ar putea fi faptul că nu aspectul financiar 
şi implicaţiile legate de plată explică procentele 
mici, ci mai degrabă gradul ridicat de non-consum 
/ nefamiliarizare al oamenilor. Legat de activităţile 

de creaţie, creativitate, pasiuni sau hobby-uri 
(documentare, articole, cărţi online), avem două 
direcţii care predomină, opuse total. Ceva mai 
mult de un sfert din populaţie (31%) nu foloseşte 
niciodată internetul pentru aceste activităţi, dar 
aproape un sfert, apropiat de acest procent (25%), 
îl foloseşte în fiecare zi pentru această activitate. 
În următoarea figură sunt prezentate procentele 
care însumează răspunsurile ’’Da’’ pentru cele trei 
întrebări – descărcarea si utilizarea de soft-uri, 
utilizarea website-ului, blog-ului sau videoblog-
ului propriu şi descărcarea şi utilizarea soft-urilor.  

Graficul 5. Utilizarea internetului
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Topul obiceiurilor de consum digital  
(pe internet) în funcţie de cele trei  
categorii de tineri

Tinerii au fost împărţiţi în trei categorii de 
vârstă pentru a realiza un top al activităţilor de 
consum digital pe care le practică fiecare în parte. 
Motivaţiile din spatele acestor împărţiri ţin de 
etapele de dezvoltare şi implicit de modificarea 
nevoilor, gusturilor şi practicilor de consum. 
De obicei, tinerii sub 21 de ani sunt dependenţi 
de familia de provenienţă, decid mai puţin sau 
deloc, sunt implicaţi cu o frecvenţă mai mare în 
obiceiurile de consum ale familiei comparativ 
cu cele realizate singur / din proprie iniţiativă. A 

doua categorie de tineri este mai independentă, 
atât din punct de vedere financiar, cât şi din 
punctul de vedere al deciziilor de consum, iar 
consumul nu mai este o simplă acţiune la care 
iau parte, ci devin actori decizionali în mai mare 
măsură. În ultima categorie sunt tinerii adulţi, 
care sunt în cele mai multe cazuri desprinşi total 
de familia de provenienţă, iau decizii de consum 
în totalitate, iar în unele cazuri chiar devin cei 
care decid şi pentru alţii (de exemplu: propria 
familie întemeiată) şi contribuie din propriul 
buget pentru consum. Luând în considerare 
acestea, am realizat un top al primelor cinci 
activităţi zilnice realizate pe internet pentru 
fiecare categorie de vârstă a tinerilor. 

Tabelul 1. Topul activităţilor realizate pe internet cu regularitate (zilnic)  
în funcţie de categoriile de vârstă

14-21 de ani (teenager) 21-27 de ani (middle youth) 28-35 (young adults)

1
Reţele de socializare (Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram etc.)

80%

Reţele de socializare (Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram etc.)  

82%

Scopuri profesionale 
68%

2 Jocuri online 
55%

Scopuri profesionale 
60%

Reţele de socializare (Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram etc.)

63%

3 Muzică
58%

E-mail 
51%

E-mail 
62%

4 E-mail 
41%

Informare / ştiri  
39%

Informare / ştiri  
43%

5 Bloguri sau forumuri 
35%

Muzică
35%

Ziare sau reviste online 
32%
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Diferențele ce apar odată cu schimbarea și 
modificarea stilului de viață al oamenilor 
(de la tinerii care stau acasă și alocă timpul 
educației și apoi divertismenului, la adulți 
tineri care sunt încadrați pe piața muncii) sunt 
evidente, dar rămân aproximativ aceleași, cu 
puține excepții: jocurile online care ies total 
din paleta de consum digital după 21 de ani și 
muzica – pentru categoria young adults iese 
dintre principalele activități zilnice.

Internetul devine în cazul ultimei categorii 
un instrument aproape indispensabil pentru 
activităţile profesionale. Dacă am privi obiceiurile 
de consum şi mai restrâns (primele 3 poziţii 
ale practicilor de consum), am putea spune că: 
adolescenţii folosesc internetul exclusiv pentru 
divertisment şi comunicare, categoria middle 
youth, pentru educaţie şi informare, iar categoria 
young adults, în special pentru activităţile lor 
profesionale. Internetul este un mediu foarte 
volubil şi accesibil şi acoperă o plajă largă de nevoi 
şi interese. Prin prisma internetului ca mediu de 
acces către bunuri, produse şi informaţii culturale, 
putem afirma că acest mediu este utilizat des şi 
pentru consumul cultural.

În următoarea figură sunt prezentate prin-
cipalele activităţi realizate pe internet, în fiecare zi, 
în funcţie de categoriile de vârstă – 12-21 de ani, 21-
27 de ani, 28-35 de ani. Persoanele cu vârsta între 
14-21 de ani folosesc cel mai des internetul pentru 
reţele de socializare, cele cu vârsta între 21-27 de 
ani folosesc internetul zilnic tot pentru reţele de 
socializare, iar persoanele din categoria 28-35 de 
ani folosesc internetul zilnic în scopuri profesionale. 

Graficul 6. Consumul digital  
în rândul tinerilor
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• Accesul populației din București la o rețea de 
internet în cadrul gospodăriei, dar nu numai, 
este relativ ridicat, peste jumătate dintre 
gospodării având conexiune.

• Consumul de internet nu este corelat numai 
cu activități de timp liber, ci și cu unele legate 
de activitatea profesională a oamenilor.

• În funcție de categoriile de vârstă ale 
consumatorilor, avem mai multe obiceiuri 
și tendințe de consum, astfel că promovarea 
evenimentelor sau a programelor culturale 
trebuie adaptate în funcție de practicile de 
consum și activitățile uzuale ale oamenilor 
(rețele de socializare, bloguri, forumuri etc.).

• Comparativ cu nivelul național de consum, 
în București internetul este utilizat cu o 
frecvență mai mare, iar o promovare a ofertei 
culturale din oraș inclusiv prin intermediul 
internetului își găsește justificarea. 

• Consumul cultural utilizând internetul este 
relativ asemănător cu cel de la nivel național. 
Oamenii consumă mai mult produse digitale 
și sunt implicați mai puțin în producția de 
conținut decât în alte state din Europa. Am 
putea spune că utilizatorii de internet sunt 
încă într-o etapă de absorbție a informației 
datorită internetului și nu sunt încă foarte 
familiarizați sau interesați și de partea de 
producție de conținut digital, astfel încât 
rămân adesea doar consumatori inerți. 

• Oamenii citesc în special de pe internet, 
ascultă muzică, se documentează, urmăresc 
știri și noutăți și comunică. Într-un procent 
mai ridicat decât în restul țării, dar mai mic 
decât în alte state din Vest, folosesc internetul 
pentru a face achiziții. 

• Populația mai în vârstă nu cumpără aproape 
niciodată de pe internet, însă tinerii aleg 
acest canal mai frecvent, pentru că sunt și 
mai familiarizați cu alte tipuri de activități 
digitale.

• Având în vedere nivelul de consum, dar și 
faptul că oamenii nu plătesc pentru ceea 
ce consumă, producția culturală încă se 
luptă cu pirateria digitală și cu schimbarea 
obiceiurilor de consum ale oamenilor.

• Locuitorii din București folosesc internetul 
pentru a se informa despre evenimente 
culturale, cumpără produse și bunuri 
autohtone (branduri românești) atât de pe 
internet, cât și de la producătorii locali. 

• Faptul că oamenii folosesc internetul pentru 
cele mai diverse tipuri de consum și de nevoi 
nu mai este un fapt de noutate, însă este o 
resursă importantă pentru a promova piața 
(oferta) culturală a orașului și ar putea deveni 
chiar un instrument prin care să fie încurajat 
consumul cultural public sau implicarea în 
activități de creație și creativitate. 

CONCLUZII



65

65

BIBLIOGRAFIE

Aguiar, Luis., Martens, Bertin., Digital Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data (Institute for 
Prospective Technological Studies, 2013)

Bauman, Zygmunt, The art of life (Cambridge: Polity Press, 2008)
Bădescu, Ilie., Cucu-Oancea, Ozana., Dicţionar de sociologie rurală (Bucureşti: Mica Valahie, 2012) 
Belk, Russell W., Extended Self in a Digital World (Journal of Consumer Research, 2013)
Bovill, Moira., Livingstone, Sonia., Bedroom culture and privatization of media use (London: LSE Research Online, 2001)
boyd, danah m., Ellison, Nicole B., Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship (Journal of Computer-

Mediated Communication, 2007)
Deloitte Media Consumer Survey (2014)
Digital Entertainment Survey (Wiggin, 2013)
Digital Omnivores: How Tablets, Smartphones and Connected Devices are Changing U.S. Digital Media Consumption 

Habits (comScore, Inc., 2011)
Denegri-Knott, Janice., Molesworth, Mike., Concepts and practices of digital virtual consumption (Consumption Markets 

& Culture, 2010)
Deuze, Mark, Blank, Peter., Speers, Laura., Media Life. Working Paper (2010)
Elberse, Anita, Bye Bye Bundles: The Unbundling of Music in Digital Channels (Journal of Marketing, 2009)
European Digital Trends – Shifting Consumption Habits (Gulltagen, 2012)
Generation #hashtag: a new wave of content in the age of digital natives (A Bain & Company study for the Forum 

d’Avignon, 2014) 
Grindstaff, Laura., Turow, Joseph., Video Cultures: Television Sociology in the „New TV” Age (Annual Review of Sociology, 

2006)
Hand, Martin, Making Digital Cultures: Access, Interactivity, and Authenticity (Ashgate, University of Illinois, 2008).
Katz, E. James., Rice, E. Roland., Syntopia: Access, Civic Involvment and Social Interaction on the Net in The Internet in 

Everyday Life (Oxford: Blackwell, 2002)
Koivisto, Elina., Hietanen, Joel., Ruissalo, Jonna., Understanding media consumption in the digital age – social dimension 

of everyday practices of entertainment (Next Media programme of TIVIT, 2012) 
Lenhart, Amanda., Madden, Mary., Teens, Privacy and Online Social Network: Managind Online Identities and Personal 

Information in the age of ”MySpace” (Pew Internet & American Life Project, 2007)
Lucking-Reiley, David, Auctions on the internet: what’s being auctioned, and how (The journal of industrial economics, 

2000)

CONSUMUL CULTURAL 
DIGITAL



66

66

Measuring cultural participation, Framework for cultural statistics handbook no. 2 (Unesco Institute for Statistic, 
2009)

Mascheroni, Giovanna, Dealing with the social web in adolescence – Empirical research (Hamburg: ECREA, 2010)
Mesch, Gustavo S., The internet and youth culture (Hedgehog, 2009)
Michael, David C., Zhou, Yvonne., China’s Digital Generation 2.0. Digital Media and commerce Go Mainstream (the Boston 

Consulting Group, 2010)
Newman, Nic., Levy, David A. L., Reuters institute digital news report 2014. Tracking the future of news (Reuters Institute 

for the Study of Journalism, 2014) 
Paolillo, John., Pimienta, Daniel., Prado, Daniel., Measuring Linguistic Diversity on the Internet (Montreal, Canada: 

UNESCO Institute for Statistics, 2005)
Plantin, Jean-Christophe, Towards „digital becoming”: A new interaction between digital properties, digital practices and 

culture (Hamburg: ECREA, 2010)
Poster, Mark, The Digital and Its intellectuals from television, to tape, to the internet (Berlin: Freie Universität, 2000)
Righolt, Niels, Promoting access to culture via digital means. EENC Ad hoc question (European Expert Network on 

Culture, 2015)
Structures of participation in digital culture, Social Science Research Council (2007)
Uzelac, Aleksandra., Cvjetičanin, Biserka., Digital culture: the Changing Dynamics (Zagreb, Croaţia: Institute for 

International Relations 2008)
Youth in Europe. A statistical portrait, (Eurostat, 2009)
Youth and ICT – Youth in Europe (Eurostat, 2009)
Yörük, Durmuș., Dündar, Süleyman., Moga, Liliana Mihaela., Neculita, Mihaela., Drivers and Attitudes towards Online 

Shopping: Comparison of Turkey with Romania (Turkey: BIMA Publishing, 2011)
Zhuk, Sergei I., “The West in the Closed City:” Cultural Consumption, Identities and Ideology of Late Socialism in Soviet 

Ukraine, 1964-1984 (IREX, 2009)
Fagerjord, Anders, After Convergence: YouTube and Remix Culture (2010)
Global web index, Digital vs Traditional Media Consumption Summary (2014)
http://searchcio.techtarget.com/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technolo
TV & Video – Changing The Game (Stockholm, Sweden: Ericsson, 2012) 



67

67

CAPITOLUL 5

CONSUMUL CULTURAL  
ÎN SPAȚIUL PUBLIC DIN BUCUREȘTI

ALEXANDRA MITOI



68

68



69

69

CONSUMUL CULTURAL  
ÎN SPAȚIUL PUBLIC DIN 

BUCUREȘTI

REZUMAT

Capitolul de faţă cuprinde în secţiunea 
teoretică o scurtă trecere în revistă 
a teoriilor consumului, a teoriilor 

dezvoltării şi a abordărilor relativiste despre 
parcursul socio-cultural naţional şi local. Una 
dintre teoriile consumului cultural porneşte 
de la „expansiunea producţiei de mărfuri în 
societatea capitalistă care a dat naştere la o 
acumulare mare de cultură materială sub formă 
de bunuri de consum şi de amplasamente 
pentru achiziţionare şi consum.”1 Conform 
acestei teorii, extinderea producţiei de bunuri 
culturale a accelerat nevoia pentru activităţi 
de leisure sau alte activităţi de relaxare mai 
întâi în societăţile vestice şi apoi în cele estice 
care preiau modele occidentale. A doua teorie 
explică consumul cultural ca o modalitate de 
socializare prin crearea unei reţele sociale, de 
afirmare a apartenenţei sau de integrare într-
un grup / o comunitate, sau ca o modalitate 
de diferenţiere faţă de ceilalţi consumatori, 
cu scopul de a evidenţia statusul şi setul de 
preferinţe specifice unei categorii sociale. Cea 
de-a treia teorie descrie consumul cultural ca o 
„plăcere emoţională”2 prin care consumatorul 
îşi împlineşte vise şi dorinţe mai vechi legate 
de anumite produse. Teoriile dezvoltării 

1 Mike Featherstone, Consumer Culture and Postmodernism, 
p. 13

2 Idem.

trimit către antagonismul dintre societăţile 
tradiţionale şi societăţile moderne şi se limitează 
uneori în a propune modele progresiste globale 
şi instrumente de lucru generale. Teoriile 
dezvoltării sunt completate de perspectiva 
relativismului cultural care explică dinamica 
socio-culturală în funcţie de specificitatea locală 
şi subliniază ideea că o cultură este percepută 
din exterior ca fiind dăunătoare atât timp cât 
cercetările exclud abordarea de tip emic.3

Secţiunea de analize ilustrează nivelul şi 
practicile de consum, profilurile consumatorilor 
culturali, precum şi cele mai potrivite canale de 
comunicare a ofertei culturale din Bucureşti. 
Totodată, sunt puse în discuţie, cu titlu de 
exemplu, metode de stimulare a audienţei largi 
şi programe de atragere a publicului tânăr în alte 
ţări din Uniunea Europeană şi nu numai. Tot aici 
sunt integrate câteva analize despre hobby-urile 
practicate şi corelaţia acestora cu alte activităţi 
desfăşurate în cadrul instituţiilor de cultură.

Secţiunea finală trasează câteva concluzii 
despre cum se raportează bucureştenii la 
evenimentele culturale din 2015 şi câteva 
recomandări pentru posibile strategii de 
revitalizare a oraşului, care pun accent pe 
dezvoltarea comunităţii prin implicarea activă 
a locuitorilor atât în timpul proiectului, cât şi 
după finalizarea demersurilor de facilitare prin 
actori instituţionali.

3 Noţiunea de abordare emică este explicată prin 
„perspectiva din interior” care se străduieşte să înţeleagă 
cultura studiată din punctul de vedere al nativilor 
(Malinowski, 1922 citat de Morris., Leung., Ames., şi Lickel 
(1999), p. 781
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INTRODUCERE

Acest capitol se concentrează pe analiza 
consumului cultural public la nivelul 
oraşului Bucureşti şi prin analiza de 

faţă ne propunem să atingem trei obiective de 
cercetare. Primul vizează identificarea nivelului 
de consum cultural în spaţiul public; cel de-al 
doilea se concentrează pe analiza profilurilor de 
consumatori culturali; iar cel de-al treilea obiectiv 
urmăreşte analiza celor mai potrivite canale 
de comunicare cu beneficiarii ofertei culturale 
locale. Pentru o analiză de ansamblu a consumului 
în spaţiul public, obiectivele sunt tratate atât 
autonom, cât şi interdependent. Motivele pentru 
care obiectivele au fost corelate în analiză vor fi 
precizate în secţiunea de metodologie. 

În contextul gustului şi consumului de produse 
culturale, am lucrat cu semnificaţiile conceptelor 
„lowbrow culture” şi „highbrow culture”, pe care le 
vom folosi în text sub traducerea cultura maselor 
/ cultura populară şi cultura elitelor / cultura 
înaltă. Conform lui Bourdieu4, oamenii acţionează 
în virtutea unei logici practice pentru a-şi reitera 
apartenenţa la clasa socială şi dominaţia faţă 
de ceilalţi prin consumul anumitor bunuri sau 
practici, formându-şi gusturile în funcţie de 
structura socială din care fac parte. „Viziunea 
pe care fiecare agent o are despre spaţiul social 
depinde de poziţia lui în acel spaţiu social”5, iar 
această viziune izvorăşte atât din percepţiile 

4 Pierre Bourdieu, Raţiuni practice: O teorie a acţiunii
5  Ibid., p. 18

proprii, cât şi din contrângerile sociale, prin 
internalizarea structurilor despre lume. 

Comportamentul de consum cultural poate 
fi explicat prin similitudinile şi deosebirile dintre 
cultura tradiţională şi cultura modernă. Pe de o 
parte, „UNESCO defineşte cultura tradiţională (şi 
folclorul) ca totalitatea creaţiilor bazate pe tradiţie 
ale unei comunităţi culturale. […] Standardele şi 
valorile sunt transmise oral prin imitare sau prin 
alte mijloace. Cuprinde creaţii din zona literaturii, 
a limbii, a muzicii, dansului, jocurilor, mitologiei, 
ritualurilor, obiceiurilor, artizanatului şi din zona 
altor arte.”6 Pe de altă parte, De Sardan7 alcătuieşte 
o listă de termeni definitorii pentru societatea 
tradiţională şi pentru societatea modernă, pe 
care le pune în antiteză. Conform unor teorii ale 
dezvoltării din anii ’50-’70 pe care le citează acest 
autor, societatea modernă este caracterizată de 
„realizări individuale, eterogenitate, bani, relaţii 
birocratice, inovaţie şi competiţie”.8

Teoriile contemporane ies de sub canoanele 
teoretice ale lui Bourdieu şi abordează 
practicile de consum cultural din perspectivă 
dihotomică între omnivorism şi univorism9. 
Statutul ocupaţional este un factor important în 
cultivarea gusturilor, astfel că cei din grupurile 
profesionale cu un nivel mai mare de calificare 
sunt mai abili în a îmbina preferinţa pentru 
6 UNESCO, Measuring Cultural Participation, p. 30
7 Jean-Pierre Olivier De Sardan, Anthropology and 

Development: Understanding Contemporary Social Change, 
p. 46

8 Ibid., p. 46
9 Peterson, Understanding audience segmentation: from 

elite and mass to omnivore and univore, pp. 243-258
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muzica simfonică şi implicarea în activităţi 
artistice de tip elitist cu deschiderea către alte 
genuri muzicale şi implicarea în o gamă largă 
de activităţi non-elitiste. „În acelaşi timp, cei 
din grupurile profesionale cu status scăzut 
tind să se implice în câteva actvităţi şi să 
placă în special un singur gen de muzică non-
elistist.”10 Deschiderea persoanelor cu un nivel 
de educaţie mai înalt către o gamă mai variată 
de produse culturale substituie preferinţa lor 
exclusivă pentru cultura elitistă ca mijoc al 
distincţiei sociale şi îi transformă în ceea ce 
Peterson numeşte consumatori omnivori. Aceşti 
consumatori sunt înclinaţi în general să placă şi 
să practice activităţi din domenii variate, fiind 
cu precădere mai toleranţi în a accepta valori 
diferite.11

Plecând de la analiza lui Peterson, Bryson12 
face o analogie între „omnivorism” şi „toleranţă 
multiculturală”, dezvoltând ideea conform 
căreia omnivorii sunt mai deschişi şi toleranţi 
cu alte culturi şi se raportează mai relaxat la 
probleme rasiale şi politice.

Conceptualizările de acest fel sunt 
importante în demersul ştiinţific pentru a 
observa în ce măsură anumite modele de 
consum cultural ale locuitorilor din Bucureşti 
influenţează sau nu atingerea obiectivelor 

10 Ibid., p. 244
11 Peterson şi Kern, ‘Changing highbrow taste: from snob to 

omnivore’, în American sociological review, Vol. 61. Nr. 5, 
1996, pp. 900-907

12 Bryson, ‘“Anything But Heavy Metal”: Symbolic Exclusion 
and Musical Dislikes’, în American Sociological Review,  
Vol. 61, No. 5, October,1996, pp. 884-899

pentru obţinerea titlului de capitală europeană. 
Decizia nr. 445/2014/UE13, aprobată de 
Parlamentul European şi toate statele membre 
UE, oferă informaţii complete despre obiectivele 
generale şi specifice ale acţiunii, criteriile 
de evaluare ale candidaturilor, cooperarea 
oraşelor nominalizate, monitorizarea acţiunilor 
desfăşurate după obţinerea premiului, precum şi 
despre alte proceduri de aplicare a candidaturii 
şi faze ale procesului de pregătire a oraşului. „În 
acest context, obiectivele generale ale acţiunii 
Capitale europene ale culturii au fost definite 
după cum urmează: protejarea şi promovarea 
diversităţii culturilor din Europa şi evidenţierea 
trăsăturilor comune pe care acestea le 
împărtăşesc, precum şi creşterea sentimentului 
de apartenenţă la un spaţiu cultural comun în 
rândul cetăţenilor, pe de o parte, şi stimularea 
contribuţiei culturii la dezvoltarea pe termen 
lung a oraşelor în conformitate cu strategiile şi 
priorităţile acestora, pe de altă parte.”14

Un material util pentru oraşele candidate 
este ghidul „European Capitals of Culture 
2020-2033”, disponibil şi pe site-ul Oficiului 
pentru Publicaţii al UE (EUR-OP), în care putem 
remarca faptul că „din 1980 s-a conştientizat 
din ce în ce mai mult rolul culturii în viaţa 
oraşelor, şi anume de a contribui la bunăstarea 
cetăţenilor şi la prosperitatea unui oraş.”15 
13 Parlamentului European şi Consiliul European, Decizia  

nr. 445/2014/UE (16 aprilie 2014)
14 Ministerul Culturii, Capitală Europeană a Culturii – Apel 

pentru depunerea candidaturilor
15 European Commission, Creative-Europe, European Capital 

of Culture. Guide to cities preparing to bid
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Fairbanks16 consideră că „prosperitatea ajută 
oamenii să-şi dezvolte o viaţă emoţională şi 
spirituală sănătoasă, conform preferinţelor lor.” 

În alți termeni, proiectarea și implementarea 
unor programe lucrative iau în considerare 
specificitatea culturală a orașului și felul 
în care cetățenii își desfășoară practicile 
culturale în spațiul domestic, iar propunerile 
administrative ale decidenților țin seama 
de ritmul vieții culturale și de dinamicile de 
consum cultural din sfera publică.

Oraşele care au deţinut anterior titlul de 
capitală europeană raportează printre rezultate 
implicarea mai mare în consumul actului 
cultural din rândul mai multor categorii de 
public, o reputaţie mai bună o oraşului, implicit 
dezvoltarea turismului, „creşterea respectului 
de sine şi a mândriei faţă de oraş în rândul 
cetăţenilor […] şi noi oportunităţi pentru artişti 
şi pentru organizaţiile culturale.”17 În cazul 
României, comparaţia poate fi făcută cu alte 
ţări din fostul Bloc Estic, cu un trecut istoric 
asemănător, deoarece amprenta regimului 
comunist a influenţat în mare parte parcursul 
lor socio-politic din ultimii douăzeci şi cinci de 
ani. Din Rapoartele Comisiei Europene18 aflăm 

16 Michael Fairbanks, ‘Changing the Mind of a Nation: 
Elements in a Process for Creating Propserity’, în Culture 
Matters. How Values Shape Human Progress, p. 270

17 Ministerul Culturii, OpCit.
18 European Commission, Ex-post Evaluation of 2007&2008 

că din 1990 şi până în 2015 Polonia a obţinut 
titlul de capitală europeană pentru Krakow (în 
2000), Republica Cehă pentru Praga (în 2000), 
România pentru Sibiu (în 2007), Lituania pentru 
Vilnius (în 2009), Ungaria pentru Pecs (în 2010), 
Slovenia pentru Maribor (în 2012), Slovacia 
pentru Kosice (în 2013), din nou Republica 
Cehă, de data aceasta pentru Plzen (în 2015) etc. 

Bogusław Sonik povesteşte într-un interviu 
despre candidatura oraşului Krakow cum 
succesul programului a fost măsurat în bună 
parte prin participarea şi prezenţa crescută a 
publicului la evenimentul Festival Office 2000. 
Festivalul a fost iniţial conceput ca un eveniment 
de cultură înaltă pentru consumatorii elitişti, 
dar în urma şedinţelor generale au decis în egală 
măsură introducerea unor evenimente specifice 
culturii populare pentru consumatorii de masă 
şi „în acest fel au fost organizate multiple 
spectacole în aer liber care au adunat peste 
100.000 de spectatori.”19 Una dintre modalităţile 
de încurajare a publicului larg să participe 
la evenimente considerate elitiste din cadrul 
festivalului, cum ar fi concertele de muzică 

European Capital of Culture. Final Report; European 
Capitals of Culture: the road to succes. From 1985 to 2010; 
Ex-Post Evaluation of 2009 European Capitals of Culture. 
Final Report to DG Education and Culture of the European 
Commission in the context of the Framework Contract 
for Evaluation Related Services and Support for Impact 
Assessment; Ex-post Evaluation of 2010 Europeans Capitals 
of Culture. Final Report for the European Commission 
Directorate Genereal for Education and Culture, p. ??

19 Office for Official Publications of the European 
Communities, European Capitals of Culture: the road to 
succes. From 1985 to 2010, p. 34
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clasică, a fost difuzarea lor pe marile ecrane în 
aer liber. Astfel de iniţiative au atras nu doar 
cracovienii, ci şi mulţi dintre turiştii curioşi să 
descopere istoria oraşului. 

Unii teoreticieni au afirmat că anumite 
practici supravieţuiesc într-o comunitate doar 
dacă îndeplinesc un rol pozitiv în interiorul 
acesteia.20 Edgerton contrazice această afirmaţie 
şi susţine că „oamenii nu sunt întotdeauna 
înţelepţi şi societăţile şi culturile pe care le 
creează nu sunt mecanisme ideale de adaptare 
construite perfect pentru a le satisface nevoile. 
Este greşit să susţinem, cum mulţi academicieni 
o fac, că dacă o populaţie a păstrat o credinţă sau 
o practică tradiţională de-a lungul anilor, atunci 
înseamnă că a jucat un rol important în viaţa 
lor. Credinţele arhaice şi practicile tradiţionale 
pot fi utile, pot folosi ca mecanisme de adaptare 
importante, dar pot fi, de asemenea, ineficiente, 
dăunătoare, chiar fatale.”21

Calcularea costurilor şi beneficiilor în cazul 
menţinerii aceloraşi practici de consum ţine 
de proiectarea unor strategii de management 
adaptate la cerinţele şi nevoile locuitorilor din 
Bucureşti. Ce vor şi ce au nevoie oamenii sunt 
două chestiuni diferite, din care poate rezulta un 
conflict gestionabil. S-ar putea să vrea să consume 
din ce în ce mai multe produse specifice culturii 
de masă, acolo unde se regăsesc din abundenţă, 
dar de fapt să aibă nevoie de o echilibrare a 
balanţei de consum prin stimularea consumului 
20 Robert B. Edgerton, ‘Traditional Belifs and Practices – Are 

some better than Others?’, în Culture Matters. How Values 
Shape Human Progress, p. 128

21 Ibid., p. 131

de produse specifice culturii înalte. Analizele 
prezentate în acest capitol nu îşi propun să 
lămurească dilema, dar merită menţionată 
pentru a pune în context rezultatele studiului şi 
a asigura un echilibru între cele două chestiuni.  

Considerăm că o candidatură de succes va fi 
cea care va reuși să câștige prin antrenarea 
unui sistem de practici benefic în plan 
european, îmbinat cu specificul local. Pentru 
a avea o bază de plecare, pot fi folositoare 
experiențele de candidatură ale celorlalte 
orașe europene, precum și motivele de 
reușită. În general, actorii implicați în 
programele ECOC consideră că principalele 
aspecte care pot fi îmbunătățite țin de 
management, finanțare și administrarea 
fondurilor, colaborarea cu adminstrația 
locală și implicarea comunității în activitățile 
culturale.

Este posibil ca locuitorii din unele zone ale 
Bucureştiului să fie lipsiţi de suficiente resurse 
de informare sau de cunoaşterea de a le accesa, 
astfel că aceste două dezavantaje împiedică 
participarea la actul cultural. Luarea deciziei 
de a participa nu este un simplu act efectuat 
mecanic, ci este un proces prin care o persoană 
ajunge să aleagă un produs în detrimentul 
altui produs cultural. Unele persoane decid să 
participe doar după ce s-au informat cu privire 
la programele din oferta culturală, pe care 
ştiu cum să o acceseze. Alte persoane cunosc 
produsele culturale existente pe piaţă şi ştiu 
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să folosească metodele moderne de rezervare, 
dar refuză să participe deoarece au nevoie de 
o ofertă culturală mai variată de unde pot alege 
conform setului de preferinţe pe care şi l-au 
dezvoltat de-a lungul vremii.

Oamenii sunt sceptici la contactul cu noul, 
în speță atunci când este vorba despre a 
renunța la vechile obiceiuri. În termeni 
economici și nu numai, alegerea noului în 
detrimentul vechiului reprezintă un risc. 
Poate fi vorba fie despre riscul de a plăti un 
bilet pentru un spectacol nou care nu le-ar 
plăcea, fie despre riscul de a-și petrece timpul 
liber la un eveniment organizat în spațiul 
public în urma căruia ar regreta alegerea 
făcută. O parte dintre consumatori pot fi 
reticenți să-și părăsească spațiul domestic 
ca zonă de confort pentru că riscă să simtă 
că și-au petrecut timpul ineficient în spațiul 
public, nu neapărat în termeni de durată, 
ci mai degrabă în termeni de acumulare de 
conținut valoric.

Prin ce fel de cultură – înaltă sau de masă – 
pot fi caracterizaţi locuitorii din Bucureşti? 

La o privire de ansamblu, înainte de a intra 
în profunzime în interpretarea rezultatelor, 
datele indică un procent mare pentru consumul 
produselor culturii de masă, respectiv un procent 
mai mic pentru consumul produselor culturii 
de elită şi un procent semnificativ de consum 

cultural caracterizat de întrepătrunderea celor 
două culturi. 

Pentru a contura profilurile de consumatori, 
am corelat variabilele din secţiunea de consum 
cultural a chestionarului cu diferite variabile 
din secţiunea de date socio-demografice. În 
cadrul acestui obiectiv, am analizat corelaţia 
dintre participarea la acţiuni culturale şi 
gradul de întreţinere a legăturilor cu prietenii, 
folosirea internetului şi deţinerea unor conturi 
de socializare. Tot aici, am urmărit corelaţia 
dintre cunoaşterea şi implicarea în proiecte 
comunitare în zona / cartierul în care locuiesc 
şi dimensiunea capitalului social. Pentru 
obiectivele unu şi doi vom folosi infografice care 
descriu mai bine situaţia consumului în funcţie 
de anumiţi indicatori. 

Un indicator care determină în foarte mare 
măsură consumul cultural este cel al timpului 
liber. Joffre Dumazedier22 defineşte timpul 
liber ca fiind „un ansamblu de ocupaţii cărora 
individul se poate consacra benevol, fie pentru 
a se odihni, fie pentru a se distra, fie pentru 
a-şi îmbogăţi informaţia sau a lărgi formaţia sa 
dezinteresată, participarea sa socială, voluntară, 
sau capacitatea sa liberă, creatoare, după ce 
s-a eliberat de obligaţiile sale profesionale, 
familiale sau sociale.” Autorul expune trei funcţii 
ale timpului liber: de odihnă, divertisment şi de 
dezvoltare a personalităţii.

22 Joffre Dumazedier, ‘Timpul liber, funcţiunile şi condiţia lui 
social-economică’, în Sociologie franceză contemporană,  
p. 547
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NIVELUL DE CONSUM CULTURAL ÎN SPAŢIUL PUBLIC DIN 
BUCUREŞTI

Pentru a observa mai bine tendinţele 
de consum general, am analizat 
rezultatele conform datelor statistice 

rezultate din eşantionul reprezentativ la nivel de 

sectoare, mergând uneori pe corelarea datelor 
de participare cu o frecvenţă de 1-2 ori pe an sau 
mai des.23

Graficul 1. Consum cultural în spaţiul public în ultimul an de 1-2 ori pe an sau mai des

 
23

23 Frecvenţa de 1-2 ori pe an sau mai des însumează procentele obţinute la variantele de răspuns „1-2 ori”, „3-5 ori” şi „ de mai 
mult de 5 ori”

CONSUMUL CULTURAL  
ÎN SPAȚIUL PUBLIC DIN 

BUCUREȘTI



76

76

Următoarele trei locuri sunt ocupate de 
mersul la festivaluri de muzică şi film, de vizitarea 
muzeelor şi de participarea la spectacole de 
divertisment. Pe ultimele locuri se clasează în 
ordine descrescătoare vizitarea expoziţiilor din 
galerii, mersul la bibliotecă, la operă / operetă şi 
filarmonică.

În ceea ce privește accesarea ofertei 
culturale, 24% dintre respondenți au afirmat 
că utilizează internetul (pe computer / 
tabletă / telefon) pentru a căuta informații 
despre evenimente culturale (programe 
teatre, cinematografe, muzee, festivaluri) o 
dată sau de două ori pe lună.

CONSUMUL DE CINEMATOGRAF

Conform analizelor corelate, observăm 
că mersul la cinematograf de cel puţin 
1-2 ori pe an sau mai des este cea 

mai răspândită formă de consum cultural din 

Bucureşti în 2015. Cei mai fideli spectatori de 
cinematograf sunt tinerii din categoriile 21-27 
de ani şi 28-35 de ani. 

Tabelul 1. Consumul de cinematograf în funcţie de vârstă

Vârsta 14-20 ani 21-27 ani 28-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 65+ ani

Niciodata 5% 10% 19% 31% 53% 70%
Mai rar 18% 23% 12% 15% 18% 14%
1-2 ori 11% 11% 19% 10% 11% 8%
3-5 ori 16% 24% 20% 19% 8% 2%

De mai mult de 5 ori 51% 31% 31% 24% 10% 5%
NS 0% 0% 0% 1% 0% 1%
NR 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dintre cei care au mers cel puţin o dată 
în ultimele 12 luni la cinematograf, 48% au 
vizionat un film la cinematograf multiplex 

şi 31% la cinematograful clasic. Preferinţa 
consumatorilor de a merge la cinematografele 
multiplex poate fi asociată cu practicile de 
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petrecere a timpului liber în spaţii comerciale 
ca mallurile. Construirea cinematografului 
în malluri produce schimbări radicale în 
practicile sociale la nivel global. Sifaki24 
descrie cinematografele de tip multiplex 
din Grecia ca fiind spaţii multifuncţionale, 
care combină mai multe activităţi şi „produc 
o creştere economică şi un potenţial în 
măsură să furnizeze mai multe alegeri şi 
facilităţi de petrecere a timpului liber.”25 În 
opinia autorului, Grecia se alătură ţărilor 
care perpetuează modele vestice de viaţă,  

24 Sifaki, ‘Projections of Popular Culture Through the Study 
of the Cinema Market in Contemporary Greece’, prezentare 
pentru Workshop: Popular Culture, Ideology and the Media

25  Ibid., p. 10

iar „înlocuirea spaţiului public cu un spaţiu de 
promovare, privat şi închis ne dă oportunitatea 
nouă, consumatorilor, să fim satisfăcuţi pentru că 
putem face toate cumpărăturile dintr-un singur 
loc.”26 În topul preferinţelor europenilor, mersul 
la cinematograf se situează pe locul trei, după 
vizionarea / ascultarea de programe culturale 
la TV / radio şi după preferinţa de a citi cărţi.27 
Pornind de la aceste rezultate, putem să afirmăm 
şi noi că bucureştenii încep să practice forme de 
consum cultural similare cu rezidenţii din alte 
oraşe europene. 

26 Ibid., p. 11
27 European Commission, Special Eurobarometer 399. 

Cultural Acces and Participation. Report, p. 12

Graficul 2. Preferinţele consumatorilor în funcţie de tipul de proiecţie cinematografică
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ARTELE SPECTACOLULUI

Atunci când ne referim la participarea 
la evenimentele din domeniul artelor 
spectacolului, observăm că ordinea în 

topul preferinţelor include pe primele cinci locuri 
domenii specifice tipului de consum de masă şi 
de tip elitist, aşa cum am arătat şi anterior. 

Graficul 3. Frecvenţa participării la evenimentele culturale organizate în spaţiul public



79

79

CONSUMUL DE TEATRU

În top trei preferinţe de consum cultural 
din 2015 al bucureştenilor se situează 
mersul la teatru, cu un procent de 45% 

pentru frecvenţa de 1-2 ori pe an sau mai des, 
după mersul la cinematograf şi participarea la 
sărbători sau evenimente locale.

În 2013, România se situează printre ultimele 
ţări din U.E. la consumul de teatru, cu un procent 
de 15%, dar la nivel european consumul de teatru 
este penultimul în rândul preferinţelor (28%), 
după vizitarea bibliotecilor publice (31%).28 În 
2014, frecvenţa de mers la teatru „mai rar de 1 
dată la 4-6 luni”29 este de 18% la nivel naţional, 
potrivit Barometrului de Consum Cultural. 

Totuși, putem remarca creșterea participării 
la teatru a publicului larg în comparație cu 
ultimii ani. Această creștere poate fi pusă 
pe seama faptului că mersul la teatru nu 
mai este o activitate specifică elitelor și că 
majoritatea teatrelor funcționează după 
politici de atragere a publicului larg, astfel 
că elitele au rămas un public fidel, dar și 
alte clase socio-profesionale s-au alăturat 
audienței vechi.

Într-un articol despre trendurile de participare 
culturală, Roose şi Daenekindt spun că „cercetările 

28 CULTURAL ACCESS AND PARTICIPATION Report Special 
Eurobarometer 399, November 2013

29 Crăciun şi Mitoi, ‘Consumul cultural în spaţiul public’, p. 49

arată că participarea în consumul de cultură înaltă 
rămâne relativ stabilă, în timp ce participarea în 
consumul de cultură populară şi cultură comercială 
a crescut încă din anii şaptezeci.”30

Dintre cei care au declarat că merg de 1-2 ori pe 
lună sau mai des la diferite forme de spectacol, 41% 
au declarat că merg la teatru, 22% merg la stand-
up comedy şi 16% merg la teatru independent. O 
posibilă explicaţie pentru cei care merg la teatru 
independent ar fi legată de spaţiile de socializare 
atrăgătoare pentru public, cum ar fi cafenelele sau 
spaţiile neconvenţionale. Deschiderea teatrului 
către cultura de masă se face prin oferirea de 
servicii adiacente ca modalitate de stimulare 
a audienţei. Conform politicilor culturale de 
atragere a publicului din Marea Britanie, instituţia 
teatrului se transformă după anii ’90, stimulând 
participarea altor categorii socio-profesionale, 
„de la comunitatea oamenilor de afaceri până la 
şcoli locale şi adolescenţi”.31 Clădirea teatrului 
este modificată pentru a deveni multifuncţională 
şi cuprinde, pe lângă spaţiul destinat desfăşurării 
spectacolelor de teatru, spaţii pentru „foaiere, 
librării micuţe şi cafenele – ca un mijloc de a furniza 
o identitate vizuală şi de a atrage audienţa”.32

30 Henk Roose şi Stijn Daenekindt, ‘Trends in Cultural 
Participation’, The International Encyclopedia of the Social 
and Behavioral Sciences, Second Edition, p.447

31 Stephen Lacey, ‘British Theatre and Commerce, 1979-
2000’, în The Cambridge History of British Theatre, Vol 3. 
Since 1985, p. 444

32 Idem.
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Atunci când vine vorba despre preferinţele 
pentru anumite spectacole de teatru, 38% au 
declarat că preferă să meargă la comedii, 31% 

merg la teatru clasic şi 12% merg la teatru 
contemporan. 

Graficul 4. Preferinţa pentru genurile de teatru

Legat de preferinţa pentru desfăşurarea 
spectacolului, 66% dintre respondenţi au 

declarat că preferă să vizioneze dintr-o sală de 
spectacole şi doar 15% preferă în aer liber.



81

81

Graficul 5. Preferinţa pentru locul de desfăşurare a spectacolelor de teatru

Consumul de operă / operetă şi  
filarmonică

În ceea ce priveşte consumul de operă / 
operetă şi de filarmonică, mărci ale culturii 
elitiste, acestea înregistrează o tendinţă 
constantă de non-consum la nivel naţional în 
ultimii patru ani. În anul 2012, la nivel naţional, 
13% din populaţie  a mers la cel puţin un 
spectacol de operă / operetă în decursul a 12 
luni şi  doar 10% la un spectacol la filarmonică.33 
33 Bianca Bălşan, ‘Teatru, Opera şi Muzica: O privire de 

ansamblu asupra publicului în Artele Spectacolului’, în 
Barometrul de Consum Cultural 2012. Cultura şi noile 
tehnologii, între sedentarism şi activism cultural, p. 48

La nivelul oraşului Bucureşti, datele din 2015 
ne arată că avem un procent de 13% pentru 
consumul de operă / operetă şi un procent de 
11% pentru consumul de filarmonică. 

Festivaluri/evenimente culturale

Cercetările din domeniul ştiinţelor sociale, care 
pornesc de la teoriile globalizării şi de la studii despre 
turism şi procesul de urbanizare, se concentrează 
pe „relaţia festivalurilor cu oraşul. […] O întrebare 
care este pusă adeseori în legătură cu configuraţia 
spaţială contemporană a festivalurilor este aceea 
dacă prin intermediul festivalurilor se poate întări 
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simultan dezvoltarea culturală a comunităţii şi 
extinderea turismului cultural.”34 De exemplu, 
cercetările asupra festivalurilor de film reprezintă 
un demers important pentru înţelegerea culturii 
media şi a culturii cinematografice contemporane. 
„La un nivel personal, festivalurile sunt locuri de 
întâlnire speciale: diferite grupuri (de exemplu: 
profesionişti din lumea filmului, vedete şi cinefili 
de rând) se pot întâlni şi pot vorbi despre film 
într-un mod care nu este posibil în niciun alt loc.”35 
Oportunitatea de a vedea în premieră un film 
sau posibilitatea de a întâlni actori din echipa de 
distribuţie reprezintă două motive importante 
pentru care mulţi optează să meargă la festivaluri. 
Participanţii întâlnesc persoane noi, cu aceleaşi 
idei, gusturi, păreri, iar sentimentul de apartenenţă 
la un grup sau la o comunitate cinefilă reprezintă 
un alt motiv pentru care festivalurile de film sunt 
preferate de publicul larg. Grant şi Keathley36 sunt 
de părere că adolescenţii şi copiii care urmăresc 
filme educative (şi nu numai) îşi pot dezvolta 
mai repede abilităţile sociale şi talentul literar şi 
videografic, pentru că în vizionarea unui film sunt 
angajaţi în experienţe asemănătoare cu situaţiile 
cotidiene. Mai mult, autorii subliniază faptul că 
tinerii cinefili care realizează eseuri fotografice 
îşi formează mai bine spiritul critic şi puterea de 
argumentare. 

34 De Valck şi Loist, ‘Film Festival Studies’,  p. 187
35 Marijke de Valck şi Skadi Loist, ‘Film Festival Studies: An 

Overview of a Burgeoning Field’ în Film Festival Yearbook 
1: The Festival Circuit, p. 184

36 Catherine Grant şi Christian Keathley, ‘The Use of an 
Illusion: Childhood cinephilia, object relations, and 
videographic film studies’

Cunoaştere evenimente culturale 

În ceea ce priveşte cunoaşterea evenimentelor 
culturale din Bucureşti, evidenţiată prin 
nominalizarea spontană a cel puţin trei evenimente 
evenimente culturale pe care respondenţii le 
cunosc şi care ştiu că se desfăşoară în Bucureşti, la 
cele trei variante de raspuns deschis majoritatea 
respondenţilor au spus că nu ştiu sau nu răspund. 
Totuşi, cei care au menţionat un eveniment cultural 
au numit următoarele: B’estfest , Festivalul George 
Enescu, Noaptea Muzeelor, Parada Militară, 
Spotlight Festivalul Luminii, Summer well, 
Târgul de carte Gaudeamus, Zilele Bucureştiului, 
Festivalul Naţional de Teatru, Festivalul Dakino. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru cunoaşterea 
evenimentelor culturale care s-au desfăşurat în 
trecut în cartierul responsdenţilor, indiferent daca 
au participat sau nu la el, majoritatea respondeţilor 
au spus că nu ştiu sau nu răspund.Totuşi, cei 
care au menţionat un eveniment cultural au 
numit următoarele: Concert în Parcul Sebastian, 
Spectacole în IOR, Spectacole în Parcul Sebastian,  
Zilele Bucureştiului.

Topul celor mai frecventate festivaluri sau 
evenimente din București include pe primele 
trei locuri: Zilele Bucureștiului, Târgul 
Internațional de Carte Gaudeamus, Festivalul 
„George Enescu”. Pe ultimele trei locuri 
se situează Bucharest International Film 
Festival/B-EST IFF, Festivalul de muzică de 
cameră „SoNoRo Festival” și Festivalul de film 
documentar dedicat drepturilor omului „One 
World Romania”.
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Graficul 6. Frecvenţa participării la festivalurile/evenimente organizate în Bucureşti
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Muzee

Majoritatea respondenţilor nu au vizitat un 
muzeu în ultimele 12 luni, totuşi este important 
de remarcat ca 31% dintre persoanele 

chestionate au mers de 1-2 ori sau mai des în 
ultimul an. Profilul acestor persoane din punct 
de vedere socio-demografic este prepondent 
femeie, în categoria de vârstă 36-50 de ani, cu 
studii superioare.   

Graficul 7. Frecvenţa vizitării muzeelor

Tabelul 2. Frecvenţa vizitării muzeelor în funcţie de gen

Gen Masculin Feminin
Niciodata 41% 44%

Mai rar 29% 23%
1-2 ori 17% 21%
3-5 ori 8% 6%

De mai mult de 5 ori 4% 6%
NS 1% 0%
NR 1% 1%

Total 100% 100%

Datele ne arată că adolescenţii şi tinerii până în 
20 de ani din Bucureşti sunt foarte puţin interesaţi 
de vizita la muzee în general, în comparaţie cu 
persoane din alte segmente de vârstă. Totuşi, cel 
mai mare procent de participare înregistrat în 
rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 14-20 
de ani subliniază frecvenţa de mers „de mai mult 
de 5 ori în ultimele 12 luni”, cu un procent de 7%. 
Pentru a stimula interesul tinerilor şi al copiilor, 
multe muzee s-au orientat către prezentarea 

expoziţiilor şi exponatelor prin intermediul unor 
metode ajustate la nevoile acestora de învăţare. 
„Astăzi, viziunea exprimată de muzee include 
adesea un angajament de învăţare pe durata 
întregii vieţi şi tinerii vizitatori sunt văzuţi ca un 
segment important de audienţă activă.”37 

37 Michele Everett şi Barbara Piscitelli, ‘Hand-on Trolleys: 
Facilitating Learning Through Play’, în Visitor Studies 
Today, A publication of the Visitor Studies Association, 
Vol. 9, Issue 1, 2006, p. 10
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Tabelul 3. Frecvenţa vizitării muzeelor în funcţie de vârstă

Vârsta 14-20 ani 21-27 ani 28-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 65+ ani

Niciodata 30% 30% 27% 38% 48% 68%

Mai rar 34% 37% 34% 20% 24% 18%

1-2 ori 22% 23% 21% 25% 16% 9%

3-5 ori 7% 6% 9% 9% 7% 3%

De mai mult 
de 5 ori 7% 4% 6% 8% 4% 2%

NS 0% 0% 2% 0% 0% 0%

NR 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Alte forme de consum cultural public

Atunci când vorbim despre alte forme de petrecere a timpului liber, majoritatea locuitorilor orașului 
București preferă să meargă în parcuri sau zone verzi, la cumpărături în malluri sau la biserică. Pe 
ultimele trei locuri în topul acestor preferințe se situează practicarea fitnessului sau a unui sport de 
întreținere, participarea la competiții sportive și mersul în club sau în discotecă. 
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Graficul 8. Preferinţa pentru activităţile de petrecere a timpului liber

Practici de creaţie şi creativitate

Acest subcapitol este rezultatul interesului 
faţă de gradul de implicare a populaţiei în 
activităţile artistice şi de modul în care aceste 
activităţi se intersectează cu alte forme ale 
consumului cultural public. Implicarea în 
activităţile artistice este de două feluri: activă 
şi pasivă. Sintagma de implicare activă este 
cunoscută şi sub denumirea de „participare 
creativă” şi este definită ca „participarea 
asociată cu crearea, organizarea, efectuarea, 
iniţierea, producerea sau facilitarea activităţilor 

artistice şi indică angajarea activă.”38 La polul 
opus se situează sintagma de implicare pasivă 
sau „participarea receptivă” care este definită 
ca „participarea care implică receptarea (uitatul 
la TV, cumpărăturile etc.) unui eveniment 
cultural sau a unei activităţi de leisure ori a 
unui produs cultural.”39 Termenul de „leisure” 
este folosit cu înţelesuri diferite în funcţie de 
38 Cultural Ministers Council, Australian Expert Group in 

Industry Studies of the University of Western Sydney, 
Social Impacts of Participation in the Arts and Cultural 
Activities. Stage Two Report. Evidence. Issues and 
Recommendations, p. 18

39  Ibid., p. 18
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contextul social şi de alte dimensiuni ale vieţii 
cotidiene cu care este corelat. Într-adevăr, 
„timpul rămâne o resursă importantă pentru 
activităţile de leisure […], fiind un indice al 
posibilităţii de autodeterminare.”40 Totuşi, 
atunci când folosim termenul „leisure” ne vom 
referi mai degrabă la activităţile opţionale 
legate de viaţa de zi cu zi a indivizilor din toate 
categoriile socio-profesionale decât la activităţi 
exclusiviste dedicate elitelor. Activitatea de 
leisure „este parte din cultură şi un produs al 
sistemului social”41, prin intermediul căreia 
persoanele adoptă un mecanism de căutare de 
noi posibilităţi, de implicare în comunitate şi de 
organizare a propriei agende. 

Participarea creativă în activităţile artistice 
poate lua forma unei implicări în difuzarea 
unui film, în organizarea şi promovarea unui 

40 E. F. Borgatta şi R.J.V. Montgomery (eds.), Encyclopedia of 
Sociology, Second Edition, Vol. 3, p. 1584

41 Ibid., p. 1583

spectacol de teatru sau a unei expoziţii dintr-
un muzeu sau dintr-o galerie de artă, precum 
şi implicarea în susţinerea educaţiei sau a unui 
mediu familial echilibrat pentru dezvoltarea 
abilităţilor artistice ale membrilor săi. 

La nivel european, România se poziţionează 
pe locul şase în topul non participării, cu o 
rată de 74% de non-participare a populaţiei 
la activităţi artistice. Statele nordice, precum 
Suedia şi Estonia, deţin cele mai mari rate ale 
populaţiei care desfăşoară activităţi de creaţie şi 
creativitate.42 Topul celor mai practicate hobby-
uri evidenţiază preferinţa bucureştenilor pentru 
dans, fotografie, scriere creativă sau meşteşuguri 
tradiţionale. În aceste analize am inclus atât 
practicarea unui hobby până în prezent, cât şi 
intenţia de participare pentru a vedea gradul de 
interes pentru o activitate creativă. 

42 European Commission, Special Eurobarometer 399. 
Cultural Acces and participation
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Graficul 9. Preferinţele în ceea ce priveşte practicarea unui hobby

Există o plajă largă ale formelor de 
implicare activă, însă pentru a contura profilul 
consumatorilor de produse culturale din Bucureşti 
ne-am axat în primul rând pe analiza practicării de 
hobby-uri în corelaţie cu alte activităţi culturale. 
Hobby-ul este văzut aici ca o activitate serioasă de 
leisure (serious leisure)43, în sensul unei practici 
susţinute, desfăşurate regulat. 
43  Marian Vasile, Stiluri de viaţă în România post-comunistă, 

În contextul industrializării, hobby-urile au 
apărut ca o categorie de activităţi cu o înaltă 
semnificaţie din punct de vedere social, deoarece 
au reprezentat un punct de legătură între muncă 
şi timpul liber, permiţându-le oamenilor să-
şi utilizeze atitudinea şi abilităţile pentru a se 
recrea.44 Dansul oferă individului posibilitatea 

Ce modele comportamentale adoptăm şi de ce, p. 171
44  Steven M. Gelber, Leisure and the culture of work in America
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de a-şi dezvolta personalitatea, creativitatea şi 
tehnica45, în timp ce meşteşugurile tradiţionale 
îi dau individului posibilitatea de a se exprima 
prin artă, de a-şi dezvolta ştiinţa şi judecata.46 
Practicarea fotografiei şi expunerea la fotografie 
ca hobby oferă inovatorilor şi antreprenorilor 
beneficii de lungă durată prin stimularea 
imaginaţiei şi a productivităţii.47 Luând în 
considerare argumentele prezentate, este 
important ca în luarea unor decizii în legătură 
cu revitalizarea oraşului Bucureşti să se aibă în 
vedere preferinţele respondenţilor referitoare 
la hobby-uri şi profilul acestora. 

Dans

Deşi procentul celor care au practicat, 
practică sau vor practica dansurile ca hobby 
este destul de scăzut, totuşi este important de 
remarcat faptul că femeile şi persoanele cu studii 
superioare, cu vârsta în categoria 21-27 de ani 
sunt predispuse pentru un astfel de hobby. 

45 Mirja Kalliopuska, ‘Empathy, self-esteem and creativity 
among junior ballet dancers’, în Perceptual and motor 
skills 69, nr. 3f, 1989, pp. 1227-1234.

46 Collin Campbell, ‘The Craft Consumer Culture, craft and 
consumption in a postmodern society’, în Journal of 
consumer culture 5, nr. 1, 2005, pp. 23-42.

47 Lamore, R. Root-Bernstein, M. Root-Bernstein, Schweitzer, 
Lawton, Roraback, Peruski, VanDyke şi Fernandez, ‘Arts 
and crafts: Critical to economic innovation’, în Economic 
Development Quarterly 

Graficul 10. Ce arte practicaţi sau aţi practi-
cat ca hobby? Dans
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Tabelul 4. Ce arte practicaţi sau aţi practicat ca hobby? Dans

14-20 
ani

21-27 
ani

28-35 
ani

36-50 
ani

51-65 
ani 65+ ani

Nu şi nici nu intenţionez 36% 43% 42% 50% 57% 54%

Nu, dar intenţionez 5% 7% 4% 0% 0% 1%

Da, am practicat şi voi practica pe viitor 10% 13% 4% 7% 5% 0%

Da, practic încă 10% 10% 6% 4% 4% 1%

Nu am practicat niciodată 14% 10% 13% 19% 16% 15%

Da, am practicat 25% 17% 28% 21% 17% 29%

NC 0% 0% 1% 0% 0% 0%

NS 0% 0% 2% 0% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Fotografie 

La fel ca în cazul dansului, fotografia este 
practicată de un procent relativ scăzut de 

persoane iar profilul lor este similar cu al 
respondenţilor care practică dansurile, doar că 
în acest caz nu există diferenţe semnificative 
între procente în funcţie de distincţia de gen. 

Graficul 11. Ce arte practicaţi sau aţi practicat ca hobby? Fotografie
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Pentru a vedea cu ce alte proiecte / programe 
culturale îmbină hobby-urile, am folosit în 
chestionar o secţiune cu 22 de întrebări dedicate 
consumului cultural public, din care am extras 

variabile relevante pentru analizele statistice. În 
continuare vom expune datele despre cei care 
practică hobby-uri sub forma unui tabel.

 Tabelul 5. Frecvenţa practicării unui hobby în funcţie de gen şi categorii de vârstă48

Numărul de hobby-uri 
practicate Masculin Feminin

14-20 
de ani

21-27 
de ani

28-35 
de ani

36-50 
de ani

51-65 
de ani

>65 de 
ani

Nu practică / n-a practicat 
niciun hobby 49% 51% 4% 11% 13% 25% 26% 22%

Practică sau a practicat 
între 1 şi 3 hobby-uri 42% 59% 5% 15% 17% 25% 18% 20%

Practică sau a practicat 
peste 3 hobby-uri 37% 63% 8% 11% 25% 26% 18% 13%

Prin rezultatele obţinute în acest prim tabel la varianta de răspuns „Nu practică / n-a practicat niciun 
hobby” înţelegem acei respondenţi care nu au practicat şi nici nu intenţionează să practice un hobby. 
Pentru varianta de răspuns „Practică sau a practicat” înţelegem acei respondenţi care au practicat, 
practică în prezent sau intenţionează să practice. Putem observa că femeile sunt mai predispuse să 
practice cel puţin un hobby în comparaţie cu bărbaţii. 

În cel de-al doilea tabel vom urmări în ce măsură cei care practică un anumit hobby participă şi la alte 
proiecte sau programe culturale. Datele din tabel arată că cele mai multe persoane care practică un 
hobby merg cel mai mult la proiecte şi programe culturale organizate de muzee, cu câteva excepţii 
reprezentate de cei care practică design-ul şi actoria care preferă instituţiile de spectacol şi de cei 

48  Categoriile din interiorul variabilei „număr de hobby-uri practicate” au fost construite printr-o serie de transformări. În primul 
rând, întrebările din setul „Practicaţi sau aţi practicat ca hobby...?: 1. Dans; 2. Muzică/Canto; 3. Meşteşuguri tradiţionale; 4. 
Restaurare; 5. Scris (poezii, proza, jurnal etc.); 6. Fotografie; 7. Design; 8. Teatru; 9. Actorie/Regie; 10. Publicitate; 11. Filmare; 
12. Pictură; 13. Webdesign” au fost transformate în variabile dihotomice ce conţin valorile 0 (nu a practicat şi nu practică nici 
în prezent, reunind variantele de răspuns: „nu şi nici nu intenţionez”, „nu, dar intenţionez”, „nu am practicat niciodată”) şi 1 (a 
practicat sau practică şi în prezent, reunind variantele de răspuns: „da, am practicat şi voi practica pe viitor”, „da, practic încă” 
şi „da, am practicat”). În al doilea rând, cele 13 variabile dihotomice au fost reunite în una singură, adunând scorurile de 0 şi 1. 
Astfel a rezultat o variabilă cu o distribuţie între 0 (nu a practicat niciodată niciun fel de hobby) şi 10 (a practicat sau încă mai 
practică mai multe hobby-uri). În final, valorile acestei variabile au fost împărţite în trei categorii: 1) cei cu 0 în categoria „nu 
practică / n-a practicat niciun hobby”, iar celelalte persoane în categoriile 2) „practică sau a practicat între 1 şi 3 hobby-uri” şi 3 
„practică sau a practicat peste 3 hobby-uri”.
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practică meşteşugurile tradiţionale sau publicitatea/filmarea care participă la evenimentele oferite de 
organizaţiile neguvernamentale. 

Tabelul 6. Frecvenţa participării la proiecte / programe de educaţie culturale  
în funcţie de hobby-urile practicate49

În ultimele 12 luni, aţi participat la proiecte / programe de educaţie culturală  
în cadrul / organizate de… ?

Hobby-uri  
practicate: Muzee Instituţii de 

spectacol
Organizaţii 
de tineret

Organizaţii  
neguverna-

mentale
Biblioteci Centre 

culturale
Cluburi ale 
seniorilor

Dans 39% 33% 26% 26% 24% 14% 6%

Muzică / Canto 22% 15% 13% 17% 5% 9% 1%
Meşteşuguri  
tradiţionale 44% 41% 32% 61% 36% 15% 24%

Restaurare 42% 38% 29% 26% 39% 17% 10%
Scriu (poezii, 

proză, jurnal etc.) 37% 27% 22% 28% 20% 17% 4%

Fotografie 32% 26% 24% 24% 21% 13% 5%

Design 57% 57% 40% 43% 34% 25% 8%

Teatru 33% 29% 11% 23% 14% 14% 20%

Actorie / Regie 59% 61% 42% 39% 22% 33% 22%
Publicitate /  

Filmare 42% 42% 38% 38% 25% 27% 12%

Pictură 16% 21% 17% 24% 11% 13% 2%

Webdesign 33% 25% 14% 25% 12% 21% 2%

49 Tabelul este construit prin încrucişarea întrebării „Practicaţi sau aţi practicat ca hobby...?: 1. Dans; 2. Muzică/Canto; 3. 
Meşteşuguri tradiţionale; 4. Restaurare; 5. Scris (poezii, proza, jurnal etc.); 6. Fotografie; 7. Design; 8. Teatru; 9. Actorie/Regie; 
10. Publicitate; 11. Filmare; 12. Pictură; 13. Webdesign”, din care au fost luate în considerare doar persoanele care au răspuns că 
au practicat, încă practică şi au de gând să practice şi pe viitor aceste hobby-uri, şi a întrebării „În ultimele 12 luni, aţi participat 
la proiecte/programe de educaţie culturală în cadrul/organizate de… ?: 1.Muzee; 2.Instituţii de spectacol; 3. Organizaţii de 
tineret; 4.Organizaţii ne-guvernamentale; 5.Biblioteci; 6.Centre Culturale; 7. Cluburi ale seniorilor”, din care au fost luate în 
considerare doar persoanele care au menţionat că au participat cel puţin o dată.

CONSUMUL CULTURAL  
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Meşteşuguri tradiţionale

Meşteşugurile tradiţionale reprezintă un mijloc 
de petrecere a timpului liber cu preponderenţă 
în rândul respondenţilor cu vârste de 65+ de ani 
(34%) şi cu vârste cuprinse între 36 şi 50 de ani 
(26%), înregistrând o popularitate extrem de 
redusă în rândul respondenţilor cu vârstre între 
14 şi 20 de ani (1%). Dintre respondenţii care au 
declarat că practică sau au practicat meşteşugurile 
tradiţionale ca hobby, 67% sunt de sex feminin 
şi 33% sunt de sex masculin. De asemenea, 
interpretarea rezultatelor relevă faptul că dintre 
respondenţii care au declarat că practică sau au 

practicat meşteşuguri tradiţionale ca hobby, 53% 
au absolvit studii medii, 35% au absolvit studii 
superioare şi 12% au studii inferioare.

Canalele de comunicare a ofertei cul-
turale

Cele mai răspândite surse de informare 
pentru evenimentele culturale la care participă 
respondenţii acestui studiu îl reprezintă reclamele 
din presă, TV, radio (79%), familia (43%), colegii 
(32%) şi site-urile de socializare (30%), panouri 
publicitare (25%). 

Graficul 12. Modalităţi de informare despre evenimentele culturale
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Reclamele

Reclamele sunt un mijloc de informare 
utilizat cu preponderenţă de respondenţii cu 
vârste cuprinse între 36 şi 50 de ani (27%) şi 51 
şi 65 de ani (21%), înregistrând o popularitate 
redusă în rândul tinerilor cu vârste cuprinse 
între 14 şi 20 de ani (5%).

Dintre respondenţii care au declarat că se 
informează privitor la evenimentele culturale 
prin intermediul reclamelor din presă / TV şi 
radio, 54% sunt de sex feminin şi 46% sunt de 
sex masculin. 

De asemenea, interpretarea rezultatelor 
relevă faptul că, dintre respondenții care 
au declarat că se informează privitor la 
evenimentele culturale prin intermediul 
reclamelor, 49% au absolvit studii medii, 
40% au absolvit studii superioare și 12% au 
studii inferioare.

Graficul 13. Utilizarea reclamelor în funcţie de vârstă

CONSUMUL CULTURAL  
ÎN SPAȚIUL PUBLIC DIN 

BUCUREȘTI



96

96

Graficul 14. Utilizarea reclamelor în funcţie de ocupaţie

Site-urile de socializare

Luând în considerare faptul că în Bucureşti 
există peste 1,6 milioane de utilizatori 
Facebook50, prezenţa pe reţelele de socializare 
reprezintă un element fundamental în strategia 
de marketing a marilor instituţii de cultură. 
Studii efectuate în trecut au relevat faptul că 
existenţa unei strategii de implicare activă pe 
Facebook poate creşte numărul de clienţi fideli 
în cazul muzeelor51 şi teatrelor52.

50 Serviciul de monitorizare a paginilor de Facebook în 
România [Online]

51 Spiliopoulou, Mahony, Routsis şi Kamposiori, ‘Cultural 
institutions in the digital age: British Museum’s use of 
Facebook Insights’, în Participations 11, nr. 1, 2014, pp. 
286-303

52 Harlow, Alfieri, Dalton şi Field, BUILDING DEEPER 

Accesarea site-urilor de socializare 
reprezintă un mijloc de informare utilizat 
cu preponderență de respondenții cu vârste 
cuprinse între 36 și 50 de ani (28%) și 28 
și 35 de ani (24%). Dintre respondenții 
care au declarat că se informează privitor 
la evenimentele culturale prin intermediul 
site-urilor de socializare, 55% sunt de sex 
feminin și 45% sunt de sex masculin.

RELATIONSHIPS. How Steppenwolf Theatre Company Is 
Turning Single-Ticket Buyers into Repeat Visitors
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Graficul 15. Utilizarea site-urilor de socializare în funcţie de vârstă

 

De asemenea, interpretarea rezultatelor 
relevă faptul că dintre respondenţii care 
au declarat că se informează privitor la 

evenimentele culturale prin accesarea reţelelor 
de socializare online, 55% au studii superioare 
şi 42% au studii medii.
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Preţurile produselor şi serviciilor  
culturale

Topul produselor şi serviciilor culturale 
considerate de respondenţi ca fiind scumpe şi 
foarte scumpe include pe primul loc concertele 
şi festivalurile, cărţile, cinematograful şi teatrul. 

Factorul financiar poate explica consumul redus 
pentru anumite categorii socio-profesionale pe 
anumite tipuri de consum cultural, însă există 
anumite categorii sociale pentru care preţul nu 
este un factor determinant în alegerea modului 
de petrecere a timpului liber. 

 

Tabelul 7. Aprecierea respondenţilor cu privire la preţuri

 Foarte 
mari Mari Nici mari, 

nici mici Mici Foarte 
mici NŞ NR Total

Cărţi 12% 33% 38% 6% 2% 6% 4% 100%
Reviste 9% 29% 41% 9% 2% 8% 3% 100%

Ghiduri turistice pentru ţările U. E 10% 21% 26% 9% 2% 26% 6% 100%
Bilete la teatru 12% 31% 34% 6% 0% 13% 4% 100%

Bilete la festivaluri 14% 34% 25% 2% 0% 19% 5% 100%
Bilete la concerte 20% 34% 24% 2% 0% 15% 5% 100%
Bilete la muzee 10% 24% 36% 9% 1% 15% 5% 100%

Bilete la expoziţii/ galeri 9% 22% 32% 5% 1% 25% 5% 100%
Abonamente la bibliotecă 7% 12% 29% 10% 5% 29% 8% 100%

Bilete la cinematograf 12% 32% 32% 3% 1% 16% 5% 100%
Bilete la muzee în aer liber  

( Grădina ZOO, Grădina Botanică) 13% 18% 38% 9% 2% 15% 5% 100%

Bilete de intrare la alte evenimente  
culturale ocazionale (ex. Art Safari, 

Gaudeamus etc.)
12% 18% 29% 5% 1% 28% 7% 100%

Pentru a avea o imagine mai clară a modului 
în care preţul produselor influenţează consumul 
cultural vom prezenta două cazuri, unul 
specific culturii de masă, iar celălalt specific 
culturii înalte. Opiniile despre preţurile pentru 

biletele la cinematograf variază în funcţie de 
caracteristicile socio-demografice ale populaţiei. 
Femeile au declarat într-un procent de 14% că 
preţurile biletelor sunt foarte mari, comparativ 
cu procentul bărbaţilor (10%). Subliniem 
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procente semnificative pentru cei care ocupă 
poziţii manageriale şi consideră că preţurile 
biletelor sunt foarte mici (8%), pentru cei care 
sunt lucrători pe cont propriu au aceeaşi opinie 
(5%).În ceea ce priveşte împărţirea pe sectoare, 
cel mai mare procent de respondenţi care au 
declarat că preţurile pentru bilete li se par 
foarte mari se înregistrează în Sectorul 2 (35%), 
urmat de Sectorul 4 (12%). Dintre consumatorii 
care merg la alte evenimente culturale mai des 
de 3 ori pe lună, 35% au răspuns că biletele 
la cinematograf li se par foarte scumpe. 

Surprinzător este faptul că dintre cei care au 
afirmat că alocă mai mult de 50% din venit 
pentru cultură, 41% au considerat că preţurile 
biletelor la cinematograf sunt foarte mari.

În ceea ce priveşte opiniile respondenţilor 
asupra preţurilor biletelor la teatru, din totalul 
bărbaţilor respondenţi, cei mai mulţi consideră 
că preţurile biletelor la teatru sunt fie „nici mari, 
nici mici” (38%), fie „mari” (27%). Din totalul 
femeilor respondente, cele mai multe sunt de 
părere că preţurile biletelor sunt fie „mari” 
(34%), fie „nici mari, nici mici” (32%). 

CONCLUZII 

• Dihotomiile de tipul „cultură de masă versus 
cultură de elită” nu sunt aplicabile în cazul 
locuitorilor din București pentru că setul de 
preferințe al majorității include o îmbinare a 
acestor două forme de cultură. 

• Pentru dezvoltarea unei strategii de 
revitalizare a orașului București pe termen 
mediu și lung este important ca factorii de 
decizie să aibă în vedere hobby-urile ca 
instrument de atragere a diverse tipuri de 
public țintă. 

• În funcție de profilul evenimentului cultural, 
distribuitorii de produse culturale trebuie să-
și adapteze mixul de marketing pentru a-și 
optimiza gradul de penetrare al mesajului în 
rândul publicului și pentru a se asigura că un 
număr cât mai mare de cetățeni cunosc cât 
mai bine oferta culturală.

• În procesul de diversificare a consumului 
cultural public și a ofertei culturale, tinerii pot 
juca un rol central. După observații la nivelul 
simțului comun, putem spune că mulți dintre 
ei încearcă să-și petreacă timpul liber în 
spații învecinate zonei centrale ca alternativă 
la aglomerația din centrul orașului. 

• Există posibilitatea creșterii consumului 
cultural public prin intermediul tinerilor 
care vor putea să participe la mai multe 
evenimente în zonele din imediata apropiere 
a centrului. Dacă oferta culturală se extinde 
către periferie, consumul cultural public 
poate lua amploare. 

• Tinerii pot fi consumatori ai culturii de nișă, 
iar locurile pe care le descoperă ca spații de 
petrecere a timpului liber pot deveni locuri în 
care să se implice în proiecte comunitare, în 
evenimente culturale mai întâi ca observatori 
și într-un final ca participanți activi. 

CONSUMUL CULTURAL  
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• Este posibil ca tinerii din aceste zone să fie atrași 
către evenimente de consum cultural în sfera 
publică a cartierelor lor și astfel întreținerea 
consumului de cultură poate fi legitimată în 
fața generațiilor mai vechi, precum și nevoia de 
implicare în dezvoltarea cartierului.

• De asemenea, segmentele de populație cu 
vârste cuprinse între 36 și 50 de ani și cu vârste 
cuprinse între 28 și 35 de ani reprezintă o 
proporție importantă din populația orașului 
București în procesul de mutare a ofertei 
culturale din centru către zonele imediat 
apropiate și din aceste zone către periferie. 
Aceste grupuri de persoane cu statusuri 
ocupaționale și niveluri educaționale diferite 
reușesc să îmbine cu succes munca cu timpul 
liber, pe care îl alocă diferitelor activități de 
recreere. 

• Deși rezultatele studiului evocă o 
eterogenitate a consumatorilor din București, 
totuși orașul are nevoie de câteva strategii de 
revitalizare a unor forme de cultură înaltă, 
cum ar fi consumul de operă / operetă și 
filarmonică, ce înregistrează rate foarte mari 
de non-consum. 

• Referințele teoretice inserate de-a lungul 
capitolului despre modelele de atragere a 
audienței generale atât la cinematografe, 
muzee, teatre, cât și la programe culturale 
dedicate cu precădere copiilor și tinerilor au 
punctat faptul că aceste strategii au în comun 
perspective interdisciplinare sau proiecte 
educaționale întemeiate pe învățarea de-a 
lungul vieții. 
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REZUMAT 

În acest capitol, vom analiza principalele 
caracteristici ale oraşului Bucureşti din 
perspectiva calităţii vieţii şi a valorilor 

culturale la care aderă populaţia studiată. Vom 
folosi o serie de concepte explicative, ca de 
exemplu cosmopolitanismul,  individualismul, 
transnaţionalismul, distanţa socială etc. 
Acestea evidenţiază atât cauzele, cât şi efectele 
proceselor de modernizare şi globalizare asupra 
unor atitudini ce sunt privite ca dezirabile (sau 
indezirabile), în contextul dezvoltării culturale 
continue a Uniuinii Europene. Vom vorbi despre 
perspectivele urbane în contextul Programului 
Capitale Culturale Europene şi vom analiza 
gradul de cunoaştere a populaţiei analizate a 
demersului de obţinere a titlului pentru oraşul 
Bucureşti în anul 2021. 

METODOLOGIE 

Maniera în care se raportează 
bucureştenii la diverse aspecte 
urbane şi anumite profiluri 

valorice, care se apropie sau se depărtează 
de o atitudine cosmopolită, la nivel general, 
au fost analizate utilizând diverse tehnici de 
analiză. În primul rând, am realizat o analiză 
descriptivă a datelor. Pentru majoritatea 
elementelor din cadrul analizei fie au fost 

verificate distribuţiile răspunsurilor, ce sunt 
prezentate prin descrierea setului complet de 
întrebări, fie au fost create clasificări şi selectate 
aspectele frecvente care pot contura o viziune 
mai omogenă asupra comportamentului sau 
tipurilor de atitudini.

Continuarea analizelor a fost realizată prin 
crearea unor indicatori de multiculturalism, 
consum cultural univor sau omnivor şi de 
distanţă socială. Aceştia au fost calculaţi 
prin raportarea la datele disponibile. Astfel, 
indicatorul de multiculturalism nu cuprinde 
toate aspectele unor atitudini şi comportamente 
ce intră în logica relativismului cutural, ci trebuie 
înţeles prin raportarea la consumul cultural al 
unor evenimente a căror acceptare presupune 
atitudini îndreptate către multiculturalism şi 
relativism cultural.

În final, pentru a depăşi nivelul descriptiv, 
analizele au fost continuate prin verificarea 
asocierilor (corelaţii şi corelaţii parţiale) şi 
a relaţiilor cauză-efect (regresii logistice şi 
regresii multiple). În funcţie de specificul 
fiecărei analize, au fost ţinute sub control 
posibile influenţe cauzate de caracteristicile 
socio-demografice – efectul nu a fost ignorat, 
ci asumat cu valoarea zero. În acest mod a fost 
realizată identificarea celor mai importante 
efecte asupra indicatorilor de interes, pentru 
conturarea unor profiluri valorice, a căror 
analiză a fost pusă în relaţie cu cele mai 
importante categorii de răspunsuri identificate 
la nivelul analizelor descriptive. 
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INTRODUCERE –  
CONTEXT ŞI CADRUL 
TEORETIC

Cosmopolitanismul

Una dintre cele mai importante 
caracteristici ale lumii în dezvoltările 
politice, economice şi culturale 

recente este reprezentată de gradul tot mai 
mare de interdependenţă dintre ţări. În acest 
sens, conceptul de cosmopolitanism, ce va fi 
abordat în această secţiune, devine unul din ce 
în ce mai important. Secţiunea de faţă va aborda 
o parte dintre caracteristicile de comportament 
ce favorizează dezvoltarea unei orientări 
atitudinale de tip cosmopolit. De asemenea, vor 
fi luate în considerare şi în contextele recente de 
dezvoltare culturală ale Uniunii Europene.

Anul 2000 aduce crearea mottoului Uniunii 
Europene – „Unitate în diversitate” –, despre 
care Comisia Europeană menţionează că 
„europenii s-au unit pentru a promova pacea şi 
prosperitatea, acceptând totodată să-şi deschidă 
spiritul către culturile, tradiţiile şi limbile atât 
de diverse ale continentului nostru.”1 Iar în anul 
2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona, este lansată Carta drepturilor 
fundamentale, printre care amintim: demnitatea 
persoanei, egalitate (prin nediscriminare) şi 
1  http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/

motto/index_ro.htm

solidaritate, care primeşte forţă juridică egală 
cu cea a tratatelor. 

Parcursurile economice, dar mai ales politice 
ale U.E. pot fi puse sub umbrela conceptului de 
cosmopolitanism, ce desemnează o atitudine de 
deschidere către celălalt atât la nivelul indivizilor, 
cât şi la nivelul construcţiilor statale. Şi este 
datorată interdependenţelor la nivel global, care 
au luat amploare în secolul XXI, ca urmare a 
procesului de eliminare a barierelor geografice 
de timp şi spaţiu prin dezvoltarea tehnologiilor 
de comunicare, transport şi mass-media.2 Julia 
Kristeva3 caracterizează cosmopolitanismul 
drept o atitudine ce se opune determinismului 
naţional ca identitate a individului. 

Individualismul

Prima caracteristică luată în considerare, ce 
poate conduce către dezvoltarea unor atitudini 
cosmopolite, este cea a individualismului, care 
trebuie înţeles diferit de sensul uzual al termenului, 
echivalat de cele mai multe ori cu egoismul. 

Literatura de specialitate identifică printre 
efectele modernizării şi ale traiectoriei postmo-
derne creşterea valorilor sociale ce au situat ca 
punct central individul, luat în singularitatea sa. Spre 
2  A. Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, 

Polity Press, 1990; U. Beck și N. Sznaider, ‘Unpacking 
cosmopolitanism for the social sciences: a research 
agenda’, The British Journal of Sociology, vol. 57, no. 1, 
2006, pp. 1-23. J.C. Ong, ‘The cosmopolitan continuum: 
locating cosmopolitanism in media and cultural studies’, 
Media, Culture & Society, vol. 31, no. 3, 2009, pp. 449-466.

3 J. Kristeva, Nations Without Nationalism, New York, 
Columbia University Press, 1993.



109

109

deosebire de perioadele istorice precedente, unde 
traiectoria de viaţă a oamenilor era prestabilită 
prin cutume destul de rigide, perioada modernă 
este caracterizată de decizii individuale.4 Opusul 
individualismului este reprezentat de colectivism – 
atitudine culturală unde colectivitatea şi interesele 
ei sunt mai importante decât ale individului. Cu 
toate acestea, noţiunile de individ şi comunitate 
nu sunt total antagonice. Astfel, noţiunea de 
individualism poate coexista cu grija pentru 
ceilalţi, cu implicarea în acţiunile comunităţii, câtă 
vreme comunitatea nu încalcă libertatea alegerilor 
individuale.

Valori materialiste şi postmaterialiste

O a doua caracteristică a cosmopolitanismului, 
regăsită în literatura de specialitate, face 
referire la schimbări în rândul valorilor sociale 
care influenţează deschiderea indivizilor faţă de 
diferenţă şi respingerea sau cel puţin reticenţa 
faţă de anumite valori de tip conservator şi 
tradiţional. Astfel, vom distinge între valori 
materialiste şi postmaterialiste. 

Ronald Inglehart5, autorul acestei clasificări, 
susţine că a creşte într-un mediu social în care 
resursele sunt limitate, iar siguranţa existenţei 
4 Z. Bauman, ‘Individually, Togheter’, în U. Beck și E. 

Beck-Gernsheim, Individualization. Institutionalized 
Individualism and its Social and Political Consequences, 
pp. xiv-xix. S. Lash, ‘Individualization in a Non-Linear 
Mode’, în U. Beck și E. Beck-Gernsheim, Individualization. 
Institutionalized Individualism and its Social and Political 
Consequences, pp. vii-xiii.

5 R. Inglehart, Modernization and Postmodernization. 
Cultural, Economic, and Political change in 43 societies

este incertă, conduce la dezvoltarea unor atitudini 
ce valorizează câştigurile materiale şi siguranţa 
grupului în detrimentul educaţiei sau dezvoltării 
personale. În schimb, persoanele cu atitudini 
postmaterialiste sunt reprezentate de cele ce au 
crescut într-un mediu social sigur, iar siguranţa 
materială este luată ca un dat. Prin urmare, 
preocupările lor sunt îndreptate către valorizarea 
libertăţii, a drepturilor omului sau a ecologismului, 
pentru a numi doar câteva exemple. 

De asemenea, alte cercetări evidenţiază 
aspecte asemănătoare. Schwartz şi Huismans6 
arată că incertitudinea materială, corelată, în 
general, cu un acces scăzut la educaţie, este în 
legătură cu valori mai conservatoare, în care 
autonomia individului are o importanţă mai 
scăzută în faţa nevoilor ce ţin de comunitate 
sau familie. Astfel, tendinţa acestor grupuri 
de oameni către atitudini prin care interesul 
şi securitatea majorităţii (adică a propriului 
grup de apartenenţă) poate fi atinsă chiar şi 
prin nerespectarea drepturilor democratice 
ale minorităţilor de orice fel este mai sporită; 
uneori, grupurile minoritare pot fi văzute 
chiar şi drept cauze ale „degradării” sociale. 
Prin această prismă este de înţeles atitudinea 
reticentă a persoanelor aflate în situaţii de 
sărăcie faţă de acţiuni ecologice sau drepturile 
comunităţii LGBTQ7. Atâta timp cât nevoile de 

6 H.S. Schwartz și S. Huismans, ‘Value Priorities and 
Religiosity in Four Western Religions’, Social Psychology 
Quarterly, vol. 58, no. 2, 1995, pp. 88-107

7 LGBTQ reprezintă unul dintre acronimele sub care 
minoritățile sexuale se identifică. LGBTQ = Lesbiene, Gay, 
Bisexuali, Trans și Queer 
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bază ale acestor persoane nu sunt îndeplinite, 
există o probabilitate mai scăzută de a arăta 
suport pentru alte grupuri sociale, ale căror 
probleme pot fi privite ca fiind „superficiale” în 
comparaţie cu nevoile de subzistenţă.   

Remitenţe sociale şi transculturaţie

În această subsecţiune, aducem în discuţie 
aspecte ce depăşesc spaţiul statului naţiune, ce 
reprezintă locul acţiunilor pentru majoritatea 
oamenilor, pentru a-i pune pe indivizi şi într-un 
context global fie prin relaţia pe care o au cu alte 
persoane, fie prin forme de consum cultural. 

Studiile asupra migraţiei definesc spaţiul 
transnaţional drept un spaţiu suprastatal unde, 
prin experienţa migraţiei, oamenii trăiesc 
între două lumi sociale: ţara de origine şi ţara 
gazdă, producându-se un amestec cultural între 
cele două puncte.8 Modalitatea în care cultura 
ţării gazdă influenţează valorile sociale ale 
migranţilor sunt conceptualizate ca remitenţe 
sociale. În cazul migranţilor români, observă 
Dumitru Sandu9, există tendinţe de asimilare a 
culturii ţării gazdă şi de proiectare în cadrul ţării 
de origine. Se creează astfel o deschidere mai 
mare către lume, care este transmisă şi familiei.

Analog conceptului de transnaţionalism este 
cel de transculturaţie, propus de antropologul 
Fernando Ortiz10, care, spre deosebire de 

8 D. Sandu, Lumile sociale ale migraţiei românești în 
străinătate

9  Ibid.
10  F. Ortiz, Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar

aculturaţie sau deculturaţie, ce implică trecerea 
de la o cultură la alta, defineşte un proces de 
sincretism sau creolizare între mai multe culturi. 
Astfel, consumul cultural cuprins într-o reţea 
ce depăşeşte propria ţară şi propria limbă pot 
crea o atitudine direcţionată către principiile 
cosmopolitanismului. 

Trebuie menţionat că analizele şi rezultatele 
ce vor fi prezentate nu măsoară în mod direct 
transnaţionalismul, întrucât acest fapt ar 
implica respondenţi cu experienţă de migraţie şi 
care au o identitate culturală prinsă între ţara de 
origine şi ţara gazdă. Astfel, accentul este pus pe 
posibilele remitenţe sociale prezente (sau nu) în 
rândul persoanelor ce au membri ai familiei sau 
prieteni mobili într-un spaţiu transnaţional.  

Deschidere şi toleranţă –  
tipuri de consum cultural

În continuare, am luat în considerare 
aducerea în discuţie a diverselor tipuri de 
consum cultural, ce vor fi descrise în relaţie cu 
caracteristicile de deschidere şi toleranţă ale 
comportamentului uman, pentru a menţine 
continuitatea ideilor prezentate anterior.   

Pierre Bourdieu11 distinge între două 
tipuri de consum cultural: elitist şi de masă. 
Clasa dominantă are un consum cultural de 
tip elitist, pe când celelalte aderă la un consum 
de masă. Evident, distincţia este una rigidă – 
între dominanţi şi dominaţi; preferinţele elitei 
versus preferinţele „vulgului” –, ce lasă puţin 

11  P. Bourdieu, Raţiuni practice. O teorie a acţiunii
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spaţiu de mişcare socială. Potrivit acestei teorii, 
numai elitele pot înţelege şi consuma formele 
„superioare” ale culturii, ele definind în acelaşi 
timp ce poate fi considerat ca formă artistică 
demnă de luat în seamă. Cu toate acestea, merită 
reţinută ideea generală că diferite condiţii de 
viaţă conduc la diferite forme de consum cultural.

O altă distincţie, mai apropiată de realitatea 
modernităţii curente, ce iese parţial din schema 
determinismului de clasă, este între univorism 
şi omnivorism cultural. Chan şi Goldthorpe 
menţionează că omnivorismul cultural, prin 
analogie cu cel alimentar, reprezintă consumul 
unei game variate de produse, de la cele 
considerate elitiste, până la forme populare. Însă 
trebuie să ţinem cont de faptul că acest consum nu 
este nediscriminant. Nu toate formele de cultură 
populară sunt apreciate de către omnivorii 
culturali, cum nici cultura de masă nu este un 
construct omogen. Studiile celor doi cercetători 
despre consumul de teatru şi cinematografie12 şi 
muzică13 (în societatea engleză) relevă faptul că 
omnivorismul cultural este corelat cu gradul de 
educaţie şi veniturile de care dispun persoanele 
– cu cât acestea cresc, cu atât probabilitatea ca 
o persoană să aibă un consum cultural omnivor 
este mai mare. Un studiu replicat în Franţa asupra 
consumului de muzică ajunge la aceleaşi concluzii, 
indicând faptul că între societăţile europene nu 

12  T.W. Chan și G.H. Goldthorpe, ‘The Social Stratification of 
Theatre and Cinema Attendance’, în Cultural Trends, vol. 14, 
no. 3, 2005, pp. 193-212.

13 T.W. Chan și G.H. Goldthorpe, ‘Social Stratification and 
Cultural Consumption: Music in England’, în European 
Sociological Review, vol. 23, no. 1, 2007, pp. 1-19.

există doar diferenţe, ci şi asemănări, în ceea ce 
priveşte comportamentul individual.14

Multiculturalism şi relativism cultural 

Primele caracteristici ce au fost alese pentru a fi 
puse în legătură cu formele univore sau omnivore 
de consum cultural sunt multiculturalismul 
şi relativismul cultural, ce caracterizează atât 
comportamentul individual, cât şi pe cel de 
ansamblu, al societăţii. 

Multiculturalismul reprezintă un concept ce 
deţine o structură internă tensionată. Pe de o parte, 
face referire la procesul de administrare sau chiar 
neutralizare a diferenţei. Această poziţie este 
cunoscută şi sub denumirea de multiculturalism 
ca politici (sociale sau publice; eng. Policy). Pe de 
altă parte, există multiculturalismul ca politică 
(eng. Politics), unde grupurile minoritare percep 
procesele de omogenizare a culturilor drept o 
ştirbire a propriei identităţi. Prin urmare, se 
poate afirma că multiculturalismul reprezintă 
dorinţa de egalitate a diferenţelor.15

Relativismul cultural este un concept 
îngemănat cu cel de multiculturalism, fiind definit 
de asumpţia că nu există culturi superioare şi 
culturi inferioare, ci ele trebuie să fie înţelese prin 
logica internă a diverselor practici asumate.16

14 H. Glévarec și M. Pinet, ‘Tablatures of musical tastes in 
contemporary France: distinction without intolerance’, în 
Cultural Trends, vol. 21, no. 1, 2012, pp. 67-88

15 E. Isin, ‘Multiculturalism’, în S.B. Turner (ed.), The Cambridge 
Dictionary of Sociology, pp. 407-408. S. Bruce și S. Yearley 
(eds.), The Sage Dictionary of Sociology,  pp. 204-205.  

16 P. Bourdieu, Op. cit., G. Hofstede, G.H. Hofstede și  
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Distanţa socială

Cel de-al doilea indicator de toleranţă ce 
a fost luat în considerare pentru relaţia cu 
tipurile de consum cultural, dar şi cu atributele 
ce favorizează o orientară cosmopolită a 
atitudinilor, este cel de distanţă socială.

Literatura ştiinţelor sociale indică faptul că 
distanţa socială poate fi înţeleasă atât în termeni 
geografici, ca distanţă fizică, dar şi ca o metaforă 
a înţelesului literal, desemnând modul în care 
oamenii aleg să se apropie de cei diferiţi lor, 
fiind concepută încă de la început ca o măsură 
a prejudecăţilor.17 Scala distanţei sociale, 
concepută de Emory Bogardus18, reprezintă 
un instrument clasic de măsurare a toleranţei 
faţă de ceilalţi ce subîntinde „distanţe” de la 
acceptarea minorităţilor (de orice fel) în propria 
ţară până la intimitatea familiei apropiate. Iar 
utilitatea ei rămâne validă chiar şi în prezent.19 
De asemenea, trebuie remarcat că relaţia strânsă 
dintre înţelesul geografic şi metaforic al scalei 
– acceptarea în propria familie a unei persoane 
dintr-un grup minoritar – presupune, implicit, şi 

M. Minkov, Culturi și organizaţii. Softul mental. Cooperarea 
interculturală și importanţa ei pentru supravieţuire

17 R.E. Park, ‘The Concept of Social Distance As Applied to the 
Study of Racial Attitudes and Racial Relations’, în Journal 
of Applied Sociology, vol. 8, 1924, pp. 339-344. D. Good, 
‘Social distance’, în S.B. Turner (ed.), în The Cambridge 
Dictionary of Sociology, pp. 573-574

18 E. Bogardus, ‘A social distance scale’, Sociology & Social 
Research, vol. 17, 1933, pp. 265-271

19 V.N. Parrillo și C. Donoghue, ‘Updating the Bogardus social 
distance studies: a new national survey’, în The Social 
Science Journal, vol. 42, 2005, pp. 257-271

o apropiere fizică.20 Iar de această relaţie între 
geografic şi social trebuie ţinut cont într-o eră 
a cosmopolitanismului, unde distanţa fizică de 
spaţiu-timp este redusă datorită tehnologiei.21

Pentru a pune conceptul de omnivorism 
cultural în relaţie cu aspectele discutate anterior, 
se poate concluziona prin a spune că aceste 
persoane au o probabilitate mai mare de a 
manifesta valori în direcţia cosmopolitanismului, 
prin multiculturalism, relativism cultural şi o 
distanţă socială scăzută.   

CAPITALĂ EUROPEANĂ A 
CULTURII – PERSPECTIVE 
URBANE

Această ultimă secţiune abordează 
câteva perspective asupra eveni-
mentului de Capitală Europeană 

a Culturii (CEC), precum şi cercetări post-
eveniment derulate în oraşe ce au deţinut acest 
titlu, pentru a vedea modul în care este privit 
peisajul urban atât la nivel de politici, cât şi la 
nivel de opinie publică.  

Unul dintre scopurile activităţilor incluse 
în cadrul evenimentului Capitală Europeană 
a Culturii este de a promova identitatea 

20 D. Good, ‘Social distance’, în S.B. Turner (ed.), The 
Cambridge Dictionary of Sociology, pp. 573-574

21  A. Giddens, The Consequences of Modernity
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europeană în rândul cetăţenilor, dar şi 
promovarea specificului local, după cum spune 
şi mottoul U.E.: „Unitate în diversitate”. Din acest 
motiv, este evident că atingerea acestui scop 
se realizează printr-o participare cât mai mare 
pentru diseminarea eficientă a mesajului. Iar 
audienţa trebuie să fie atât una locală, cât şi una 
europeană.22 Un alt scop pleacă de la premisa 
că aceste activităţi conduc către regenerare 
urbană prin dezvoltarea industriilor creative 
ce creează un surplus economic, motiv pentru 
care investiţiile în evenimente culturale sunt 
justificate prin încasările financiare ce se aşteaptă 
a fi generate.23 Deşi scopul este dezvoltarea 
culturii, rezultatele sunt calculate economic.24 
Iar în comparaţie cu primele evenimente sub 
egida Capitală Europeană a Culturii, desfăşurate 
în capitale culturale recunoscute, evenimentul 
Glasgow 1990 a fost primul al cărui obiectiv a 
fost regenerarea urbană, oraşul neavând un 
capital cultural exploatabil.25

22  G. Richards și J. Wilson, ‘The Impact of Cultural Events on City 
Image: Rotterdam, Cultural Capital of Europe 2001’, în Urban 
Studies, vol. 41, no. 10, 2004, pp. 1931-1951. R.D. Fitjar, H. 
Rommetvedt și C. Berg, ‘European Capitals of Culture: elitism 
or inclusion? The case of Stavanger2008’, în International 
Journal of Cultural Policy, vol. 19, no. 1, pp. 63-83

23  P. Campbell, ‘Creative industries in a European Capital of 
Culture’, în International Journal of Cultural Policy, vol. 17, 
no. 5, 2011, pp. 510-522. V. Dragicevic et. al., ‘European 
Capital of Culture: Residents’ Perception of Social Benefits 
and Costs – Maribor 2012 Case Study’, în Acta geographica 
Slovenica, vol. 55, no. 2, 2015, pp. 283-302

24  G. Richards și J. Wilson, ‘The Impact of Cultural Events on 
City Image, pp. 1931-1951

25 C. O’Callaghan, ‘Urban anxieties and creative tensions in 
the European Capital of Culture 2005: ‘It couldn’t just 

Ca în multe situaţii, scopurile şi obiectivele 
unui eveniment sunt competitive între ele. 
Acest lucru este valabil şi în rândul aşteptărilor 
populaţiei, fiind greu de atins o balanţă perfectă 
între obiectivele de turism cultural (axarea pe 
aspectul internaţional) şi impactul social al 
redistribuţiilor către comunităţile locale (axarea 
pe aspectul local).26 Spre exemplu, evenimentul 
Liverpool 2008 a propus un plan axat în principal 
pe dezvoltarea unui mediu de afaceri pentru 
industriile culturale, în detrimentul turismului.27 
De asemenea, trebuie luat în calcul că nu de 
puţine ori discursurile populiste au afirmat că 
evenimentele culturale au ca ţintă un public 
privilegiat, reprezentând o risipă de resurse.28 
Evenimentul Rotterdam 2001 a nemulţumit o 
parte a populaţiei locale, ce a afirmat că nu au 
existat evenimente la care să poată participa – 
nu le-au înţeles.29 

be about Cork, like’’, în International Journal of Cultural 
Policy, vol. 18, no. 2, 2012, pp. 185-204

26 G. Richards, ‘The European Cultural Capital Event: 
Strategic Weapon in the Cultural Arms Race?‘, în Journal 
of Cultural Policy, vol. 6, no. 2, 2000, pp. 159-181. C. 
O’Callaghan, ‘Urban anxieties and creative tensions in 
the European Capital of Culture 2005: ‘It couldn’t just 
be about Cork, like’’, în International Journal of Cultural 
Policy, vol. 18, no. 2, 2012, pp. 185-204

27  P. Campbell, ‘Creative industries’, pp. 510-522.
28 R.D. Fitjar, H. Rommetvedt și C. Berg, ‘European 

Capitals of Culture: elitism or inclusion? The case of 
Stavanger2008’, în International Journal of Cultural 
Policy, vol. 19, no. 1, pp. 63-83

29  G. Richards și J. Wilson, ‘The Impact of Cultural Events on 
City Image’, pp. 1931-1951
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În privința publicului ce participă la astfel 
de evenimente culturale, el este împărțit 
în două categorii: rezidenți și nerezidenți 
(turiști). Diferențele dintre aceste categorii 
sunt multiple. În primul rând, geografia 
comportamentală împarte imaginile despre 
oraș în: cognitive (evaluări obiective ale 
mediului locuit – de exemplu: curățenie, 
aglomerare, accesul la infrastructuri necesare 
spațiului domestic) și afective (aspecte 
subiective – de exemplu: gradul de siguranță, 
cultura orașului, dinamismul și vitalitatea).

Această distincţie este importantă, deoarece 
nerezidenţii pot avea o imagine mai bună despre 
oraş în comparaţie cu locuitorii.30 În al doilea 
rând, diferenţele acţionează prin prisma educaţiei 
participanţilor. Rezultatele unui studiu de caz 
asupra participanţilor la evenimentul Stavanger 
CEC 2008 a evidenţiat o participare diferenţiată 
pe evenimente cu specific popular sau elitist 
în funcţie de educaţie şi, cel mai important, în 
funcţie de interesul pentru cultură.31

Un ultim aspect al acestei introduceri face 
referire la efectele percepute de populaţie odată cu 
terminarea evenimentelor de Capitală Europeană 
a Culturii şi asupra industriilor culturale 
identificate în studiile de caz post-eveniment. Spre 
exemplu, în percepţia locuitorilor din Maribor 
30  Idem
31 R.D. Fitjar, H. Rommetvedt și C. Berg, ‘European Capitals of 

Culture: elitism or inclusion? The case of Stavanger 2008’, 
în International Journal of Cultural Policy, vol. 19, no. 1,  
pp. 63-83

(CEC 2012), evenimentul a ajutat la promovarea 
oraşului, dar nu simt o îmbunătăţire în ceea ce 
priveşte calitatea vieţii.32 În Cork (CEC 2005), 
efectele de regenerare culturală şi urbană au fost 
pe termen scurt, autorităţile locale necontinuând 
o implementare post-eveniment.33 Cu privire 
la industriile culturale, recomandarea cea mai 
des regăsită este pentru o implicare mai activă a 
producătorilor culturali locali; să nu rămână pe o 
agendă marginală a administraţiei publice.34

BUCUREŞTI – 
CARACTERISTICI GENERALE 

Secţiunile ce urmează vor prezenta 
rezultatele ce au reieşit din analiza 
datelor culese pe baza chestionarului 

aplicat. Rezultatele vor fi discutate în funcţie 
de perspectivele enunţate anterior pentru a 
contura, astfel, cauze şi efecte ale unor opinii 
asupra Bucureştiului ca spaţiu urban, precum 
şi pentru o serie de atitudini ce se apropie sau 
se depărtează de idealul cosmopolit al culturii 
europene.
32  V. Dragicevic et. al., ‘European Capital of Culture’, pp. 283-302
33  C. O’Callaghan, ‘Urban anxieties and creative tensions in 

the European Capital of Culture 2005’, pp. 185-204.
34 G. Richards, ‘The European Cultural Capital Event‘, pp. 

159-181. G. Richards și J. Wilson, ‘The Impact of Cultural 
Events on City Image’, pp. 1931-1951. P. Campbell, 
‘Creative industries in a European Capital of Culture’,  
pp. 510-522
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Caracteristicile urbane ale  
Bucureştiului – grade de mulţumire

Setul de întrebări referitoare la gradul de 
mulţumire al bucureştenilor faţă de diverse 
aspecte ale oraşului are în componenţa sa, conform 
clasificării evidenţiate de Richards şi Wilson35, 
aspecte strict cognitive – nu există elemente faţă 
de care oamenii să aibă un ataşament afectiv. Iar 
dacă ar exista, acesta ar fi minim.

 

Aspectele față de care bucureștenii sunt 
cel mai mulțumiți intră în categoria 
activităților de petrecere a timpului liber, 
individual sau împreună cu cei apropiați. 
Parcurile din București ocupă prima 
poziție în topul mulțumirii persoanelor 
chestionate: 51% mulțumiți și total 
mulțumiți. Iar acest lucru nu este tocmai 
suprinzător, întrucât în spațiile urbane 
parcurile reprezintă singurele locuri ce 
facilitează pentru majoritatea oamenilor o 
apropiere de natură, permit desfășurarea 
de diverse activități cu familia sau cei 
apropiați (de exemplu: plimbări, picnicuri) 
sau practicarea de sporturi și hobby-uri (de 
exemplu: închirieri de biciclete, terenuri de 
baschet, mese de tenis etc.).

De remarcat este faptul că în topul celor cinci 
aspecte ale Bucureştiului, cu privire la persoanele 
din eşantion care au răspuns pozitiv, sunt „numărul 

35  G. Richards și J. Wilson, Op. cit.

şi calitatea evenimentelor culturale desfăşurate în 
instituţii publice de cultură” şi „numărul şi calitatea 
evenimentelor desfăşurate în aer liber”, ambele cu 
scoruri foarte apropiate – 37% şi 34% (adunând 
procentele pentru variantele de răspuns „mulţumit” 
şi „total mulţumit). Pe de o parte, persoanele care 
au răspuns pozitiv la prima întrebare probabil au 
răspuns pozitiv şi la cea de-a doua. Pe de altă parte, 
cele două întrebări sunt analitic distincte deoarece 
nu toate evenimentele desfăşurate în aer liber sunt 
coordonate de instituţii publice de cultură, unele 
având organizatori independenţi. 

În topul nemulțumirilor, majoritatea 
mențiunilor fac referire la infrastructura 
stradală. Traficul de mașini este prima 
mențiune – 74% nemulțumiți și total 
nemulțumiți. Modul în care s-au grupat 
nemulțumirile arată că aceste aspecte 
nu sunt aleatoare. Trafic de mașini, trafic 
pietonal, piste pentru bicicliști – toate indică 
crearea unei idei de aglomerare. „Calitatea 
aerului” este singura mențiune ce nu poate 
fi încadrată drept aspect al infrastructurii 
stradale, dar poate fi interpretată în strânsă 
legătură cu aceasta. În general, ideea de 
aglomerare este în strânsă relație cu cea de 
sufocare.

Iar la un nivel mai specific, calitatea aerului 
face referire la poluare, ce se leagă de prima 
menţiune a nemulţumirilor: traficul de maşini, 
care produce noxe. Acest lucru este îngrijorător 

CALITATEA VIEŢII  
ŞI VALORI CULTURALE 

URBANE



116

116

din mai multe puncte de vedere. Primul, în mod 
evident, este legat de sănătatea rezidenţilor. 
Celelalte aspecte fac referire la imaginea externă 
a oraşului, deoarece unul dintre obiectivele 
Uniunii Europene pentru decada 2010-2020, 
una a „oportunităţilor şi provocărilor”, este de 
a creşte investiţiile în tehnologii prietenoase 
pentru mediu.36 

În privinţa evenimentului Capitală Europeană 
a Culturii 2021, aceste nemulţumiri pot acţiona 
pe două planuri. Primul este cel extern. Imaginea 
unui oraş poluat poate afecta turismul cultural. 
Al doilea este cel intern, deoarece o parte a 
populaţiei ar putea privi aglomeraţia generată 
de eveniment, cum se întâmplă în unele cazuri37, 
drept un disconfort adăugat peste cel existent.

Analizele ce au verificat modul în care 
sunt asociaţi indicatorii de mulţumire sau 
nemulţumire cu privire la Bucureşti evidenţiază 
că toate aspectele menţionate sunt asociate 
pozitiv, în condiţiile în care a fost ţinut sub control 
efectul caracteristicilor socio-demografice. 

36 <http://europa.eu/about-eu/eu-history/2010-today/
index_en.htm>

37  V. Dragicevic et. al., ‘European Capital of Culture’, pp. 283-
302

Mai exact, cu cât creşte nemulţumirea faţă de 
un aspect, cu atât creşte şi nemulţumirea faţă 
de celelalte. Nu a existat nicio situaţie în care 
mulţumirea faţă de un aspect să conducă la 
creşterea nemulţumirii faţă de altul. La nivelul 
caracteristicilor socio-demografice, aceleaşi 
analize au evidenţiat că, în medie, există tendinţa 
ca gradul de mulţumire să fie asociat negativ cu 
educaţia şi venitul – când acestea cresc, gradul 
de nemulţumire creşte şi el. Aceste rezultate 
indică faptul că în rândul populaţiei mai sărace 
şi fără acces la educaţie există o tendinţă de 
obişnuire sau conformare cu anumite condiţii 
urbane. Perspectiva lui Ronald Inglehart38 
despre efectul sărăciei şi al lipsei de educaţie 
trimite la concluzia că atunci când siguranţa 
materială scade, interesul pentru lucruri ce 
nu ţin de aspecte personale individuale şi ale 
familiei apropiate scade la rândul lui. O astfel de 
concluzie se poate regăsi şi în cazul analizelor 
menţionate.

38 R. Inglehart, Modernization and Postmodernization. 
Cultural, Economic, and Political change in 43 societies
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Tabelul 1. Gradul de satisfacţie al locuitorilor cu privire la anumite aspecte ale vieţii în Bucureşti

Procentul persoanelor 
nemulţumite

Procentul persoanelor 
mulţumite

24% Mărimea și calitatea spațiilor verzi și a parcurilor 51%
58% Calitatea aerului 20%

24% Numărul și calitatea spațiilor de joacă publice pentru 
copii și tineri 41%

33% Numărul și calitatea spațiilor de socializare publice 
pentru vârsta a treia 30%

33% Numărul și calitatea spațiilor de practicare a unui 
hobby 31%

32% Numărul și calitatea facilităților de practicare a 
sportului și a activităților de recreere fizică 35%

51% Sistemul public de transport în comun 20%

23% Numărul și calitatea evenimentelor culturale 
desfășurate în instituții publice de cultură 37%

27% Numărul și calitatea evenimentelor culturale 
desfășurate în aer liber 34%

56% Situația străzilor 19%
52% Curățenia spațiilor publice 20%
36% Dotarea spațiilor publice cu mobilier specific 26%
54% Traficul pietonal 19%
74% Traficul de mașini 12%
58% Numărul și calitatea pistelor pentru bicicliști? 17%
52% Situația clădirilor în general? 19%

60%
Facilitățile pentru persoanele din grupuri vulnerabile 

în mijloacele de transport în comun, în instituții 
publice, în spațiile de petrecere a timpului liber etc.

16%

43% Oferta de agrement pe lacuri 22%
55% Oferta de agrement pe râul Dâmbovița 24%
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Caracteristicile urbane ale oraşul 
Bucureşti – opinii

Acordul persoanelor chestionate cu privire 
la anumite caracteristici ale Bucureştiului se 
încadrează în mare parte, spre deosebire de 
setul mulţumirilor (categorisit drept cognitiv-
obiectiv), în categoria răspunsurilor evaluativ-
subiective39, fiind complementare pentru anumite 
cazuri.

Cel mai mare acord a fost în legătură cu 
afirmația „este un oraș aglomerat” – 82% 
de acord și acord total. Complementar 
cu topul nemulțumirilor legate de 
infrastructura stradală, rezultatul poate fi 
interpretat astfel: chiar dacă infrastructura 
stradală nu le nemulțumește foarte mult, 
majoritatea persoanelor chestionate sunt 
de acord cu faptul că Bucureștiul este un 
oraș aglomerat. Afirmația cu cel mai mare 
dezacord este reprezentată de „este un 
oraș curat” – 37% dezacord și dezacord 
total. Gradul de nemulțumire pe o întrebare 
asemănătoare – despre curățenia în spațiile 
publice – a obținut un procent mai ridicat, de 
aproximativ 52%. Foarte probabil, diferența 
de 15% este explicată prin sintagma „spațiu 
public” ce operează relativ distinct de „oraș”, 
care are un înțeles mai general.

39  G. Richards și J. Wilson, ‘The Impact of Cultural Events on 
City Image’, pp. 1931-1951

Caracteristicile europene ale oraşului, atât 
la nivelul dezacordului, cât şi al acordului, sunt 
aproximativ suprapuse. În medie, 57% dintre 
persoanele din cadrul eşantionului sunt de 
acord (şi total de acord) cu afirmaţiile „este 
un oraş european” şi „este un oraş ce merită 
titlul de Capitală Europeană a Culturii”. Aceste 
rezultate indică posibilitatea ca persoanele ce 
au dat răspunsuri pozitive la cele două întrebări 
(distincte din punct de vedere analitic) să fie 
aceleaşi. De asemenea, este indicat că riscul ca 
prima afirmaţie să fie înţeleasă greşit (este un 
oraş european = este un oraş aflat în Europa) 
este minim.
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Graficul 1. Caracterizarea oraşului Bucureşti

Rezultatele cu privire la vitalitatea, 
dinamismul şi creativitatea oraşului şi posibila 
recomandare de vizitare sunt relativ apropiate, 
aproximativ 66% şi 68%, indicând şi în acest 

caz o suprapunere a grupurilor de persoane. 
Tot legat de aspectele ce ţin de vitalitate, 
dinamism şi creativitate, am observat că pentru 
acest criteriu imaginea pe care bucureştenii o 
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au despre oraş este, într-o oarecare măsură, 
suprapusă cu imaginea despre zona în care 
aceştia locuiesc. Privind la harta 1 (care 
prezintă media răspunsurilor despre vitalitatea 
oraşului în funcţie de sector) şi la harta 2 (care 
prezintă media răspunsurilor despre vitalitatea 

cartierului în funcţie de zonele delimitate 
de harta de metrou), hărţi care fac o trecere 
de la zone mai mari către zone mai mici – de 
la general la particular, am putea spune – 
constatăm că distribuţia notelor (ca medie) este 
asemănătoare.  

Harta 1. Media vitalității percepute  
a orașului

Harta 2. Media vitalității percepute  
a cartierului
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În manieră asemănătoare cu setul de 
întrebări ce măsoară gradul de mulţumire faţă 
de diverse aspecte ale oraşului Bucureşti, setul 
ce priveşte acordul cu afirmaţiile despre oraş 
(prezentate în graficul 1) a fost supus aceloraşi 
analize de asocieri interne. Rezultatele prezintă 
aceeaşi situaţie de asociere pozitivă pentru 
toate cazurile – cu cât acordul faţă de o afirmaţie 
creşte, cu atât creşte şi acordul faţă de celelalte 
(în condiţiile în care efectul caracteristicilor 
socio-demografice este ţinut sub control). Dintre 
caracteristicile socio-demografice, nivelul 
educaţional a prezentat cele mai dese asocieri cu 
acordul sau dezacordul faţă de afirmaţii, acestea 
fiind negative – cu cât nivelul educaţional creşte, 
cu atât persoanele tind să fie mai degrabă în 
dezacord cu afirmaţiile prezentate în graficul 1.

Opinii despre propriul cartier

Cu privire la caracteristicile asociate, în 
manieră spontană, propriului cartier, există 
diferenţe între acestea şi modalităţile în care 
bucureştenii se raportează la oraş, în general. 
Spre exemplu, doar 15% dintre respondenţi au 
menţionat caracteristici precum aglomerat sau 
zgomotos, legate de propriul cartier (graficul 
2), comparativ cu un procent de 82% care au 
fost „de acord” şi „total de acord” cu afirmaţia 
„este un oraş aglomerat” (graficul 1). În schimb, 
comparativ cu 66% care au fost „de acord” şi 
„total de acord” cu afirmaţia că Bucureştiul 
„este un oraş creativ, viu, dinamic (graficul 
1), doar 8% dintre bucureşteni s-au gândit să 

menţioneze despre propriul cartier caracteristici 
asemănătoare (graficul 2, categoriile „cartier 
verde, viu, vesel, activ”). 

Graficul 2. Caracterizarea propriului cartier 
– distribuţia generală a răspunsurilor

Ţinând cont de caracteristicile atribuite 
de bucureşteni cartierului sau zonei în care 
locuiesc, în funcţie de sector, pot fi constatate atât 
consecvenţe, cât şi discontinuităţi. Pe partea de 
consecvenţă a caracteristicilor, poate fi observat 
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că o frecvenţă mai mare a menţiunilor negative 
conduc către un număr mai scăzut al menţiunilor 
pozitive. Spre exemplu, pentru primele patru 
sectoare, categoriile de răspuns ce fac referire la 
aspecte pozitive însumează procente mai mari 

decât cele negative. Pe partea discontinuităţilor, 
sectoarele 5 şi 6 însumează procente apropiate 
sau mai mari pe răspunsurile ce fac  referire la 
aspecte negative atunci când sunt comparate cu 
cele pozitive (tabelul 2).

Tabelul 2. Caracterizarea propriului cartier – distribuţia răspunsurilor în funcţie de sector

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6

Linistit, normal, acceptabil 36% 27% 31% 33% 29% 24%

Frumos, placut, interesant 11% 10% 15% 23% 10% 6%

Aglomerat, zgomotos, agitat, trafic 
intens 17% 12% 16% 5% 14% 22%

Curat, ingrijit, civilizat, decent 19% 20% 17% 14% 5% 1%

Murdar, mizerabil, neingrijit, urat, 
poluat, nesigur 6% 9% 6% 5% 30% 18%

Cartier verde, viu, vesel, activ 6% 10% 9% 12% 1% 7%

Cartier in plina transformare, in 
constructie 2% 1% 1% 2% 7% 1%

Monoton, plictisitor, anost, sarac, 
prost administrat 3% 3% 4% 3% 3% 9%

Altele 0% 8% 1% 3% 1% 12%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Comparând procentele din interiorul fiecărei 
categorii de gen, se poate observa că nu există 
diferenţe semnificative între femei şi bărbaţi 

atunci când vine vorba de caracterizarea zonei 
în care aceştia locuiesc (tabelul 3). Prin urmare, 
o posibilă ipoteză ce ar asuma că o categorie de 
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gen are o probabilitate mai mare de a menţiona 
caracteristici negative sau pozitive ar fi infirmată 
din start. În funcţie de vârstă, observăm că în 
interiorul fiecărei categorii cele mai frecvente 
menţiuni, ce caracterizează cartierul / zona în 
care locuiesc respondenţii, sunt cele care fac 
referire la faptul că este „liniştit”, „normal” sau 
„acceptabil”. Dar, spre deosebire de gen, unde nu 
existau diferenţe sesizabile, în cazul vârstei sunt 

observabile asocieri dintre anumite categorii de 
vârstă şi anumite caracteristici. Spre exemplu, 
menţiuni precum „aglomerat”, „zgomotos”, 
„agitat” şi „trafic intens” prezintă cele mai mari 
procente în interiorul categoriilor de vârstă 28-
35 şi 36-50 de ani (tabelul 3). Cu toate acestea, 
analize suplimentare nu indică o asociere 
generală între vârstă şi tendinţa de caracteriza în 
manieră pozitivă sau negativă zona de rezidenţă. 

Tabelul 3. Caracterizarea propriului cartier – distribuţia răspunsurilor în funcţie de gen şi vârstă

 
Genul Vârsta

Masculin Feminin 14-20 
ani

21-27 
ani

28-35 
ani

36-50 
ani

51-65 
ani

peste 
65 ani

Linistit, normal, acceptabil 31% 28% 33% 27% 30% 35% 26% 26%

Frumos, placut, interesant 11% 12% 24% 11% 4% 11% 12% 16%

Aglomerat, zgomotos, agitat, 
trafic intens 16% 14% 7% 11% 20% 17% 13% 14%

Curat, ingrijit, civilizat, decent 10% 14% 6% 7% 14% 7% 20% 15%

Murdar, mizerabil, neingrijit, 
urat, poluat, nesigur 12% 12% 6% 17% 12% 16% 12% 8%

Cartier verde, viu, vesel, activ 9% 7% 11% 10% 8% 7% 7% 6%

Cartier in plina transformare, 
in constructie 2% 2% 2% 8% 2% 1% 1% 1%

Monoton, plictisitor, anost, 
sarac, prost administrat 5% 5% 9% 5% 5% 1% 6% 5%

Altele 4% 6% 2% 4% 5% 5% 3% 9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Graficul 3. Activităţi realizate în cartier – distribuţia generală a răspunsurilor40

40 Graficul de față însumează răspunsurile la o întrebare cu variante multiple. Din acest motiv, totalul nu mai este unul de 100%, 
întrucât fiecare respondent a fost numărat de mai multe ori, pentru fiecare mențiune identificată.
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Cu privire la activităţile realizate de bucureşteni 
în zona / cartierul în care locuiesc (graficul 3), am 
constatat că activităţile culturale au o rată mică  
de răspuns (ex. „vizitez muzee” – 4%; „merg la 
concerte de muzică” – 8%). În schimb, prezintă 

procente foarte mari activităţile cotidiene, fie că 
acestea fac referire la scopuri  practice („merg la 
cumpărături în magazinele din apropiere” – 73%), 
fie la activităţi de relaxare („ies în parc” – 66%). 

Tabelul 4. Activităţi realizate în cartier – distribuţia răspunsurilor în funcţie de gen şi vârstă41

 Genul Vârsta 
Masculin Feminin 14-20 

ani
21-27 

ani
28-35 

ani
36-50 

ani
51-65 

ani
peste 
65 ani

Merg la mall 51% 37% 66% 63% 56% 51% 34% 16%
Ies în parc 64% 67% 80% 70% 67% 64% 72% 55%
Merg la cinema 21% 16% 50% 30% 25% 19% 11% 4%
Ies la terasă/restaurant cu 
familia sau/şi prietenii 31% 26% 44% 46% 38% 34% 21% 7%

Merg la serviciu 23% 13% 3% 20% 26% 27% 16% 0%
Merg la biblioteca publică 4% 2% 2% 1% 4% 5% 2% 2%
Fac voluntariat pentru o cauză 
socială 4% 5% 3% 5% 5% 5% 4% 4%

Merg la cumpărături în 
magazinele din apropiere 72% 75% 69% 66% 71% 74% 79% 75%

Fac cumpărături de la librăria 
din cartier 8% 9% 13% 6% 14% 10% 7% 5%

Doar dorm acolo 3% 3% 3% 1% 4% 2% 1% 7%
Vizitez muzee 5% 3% 5% 5% 8% 5% 1% 1%
Practic sporturi de agrement 18% 12% 32% 31% 28% 15% 3% 2%
Merg la festivaluri 5% 5% 6% 4% 12% 3% 5% 1%
Vizitez galerii de artă 2% 1% 0% 1% 2% 3% 0% 0%
Merg la concerte de muzică 11% 6% 16% 9% 13% 9% 5% 1%
Ies în club 9% 5% 20% 17% 10% 5% 2% 1%
Mă plimb pe stradă 29% 37% 37% 26% 29% 32% 40% 36%
Altceva 2% 3% 1% 1% 0% 0% 2% 10%

41 Asemănător graficului 3, procentele din tabelul 4, care sunt calculate în interiorul fiecărei categorii de gen și de vârstă, însumează 
răspunsurile la o întrebare cu variante multiple. Din acest motiv, totalul nu mai este unul de 100%, întrucât fiecare respondent 
a fost numărat de mai multe ori, pentru fiecare mențiune identificată.
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În funcţie de genul respondenţilor, observăm 
că răspunsurile păstrează  aceeaşi ordine din 
distribuţia generală. Astfel, comparând graficul 
3 cu tabelul 4, se poate vedea că nu există 
diferenţe semnificative între bărbaţii şi femeile 
care au menţionat că „merg la cumpărături în 
magazinele din apropiere” sau că „ies în parc” 
– cele mai frecvente menţiuni. În schimb, există 
diferenţe în funcţie de anumite activităţi, cum 
ar fi: mersul la mall – 51% dintre bărbaţi, 
comparativ cu 37% dintre femei; mersul la 
serviciu – 23% dintre bărbaţi, comparativ cu 
13% dintre femei; sau practicarea sporturilor 
de agrement – 18% dintre bărbaţi comparativ, 
cu 12% dintre femei (tabelul 4).

În relaţie cu vârsta, observăm, asemănător 
cu genul persoanelor, că în interiorul fiecărei 
categorii de vârstă cele mai mari procente 
sunt pe categoriile de răspuns care sunt 
cele mai frecvente în general. Ca diferenţe 
între categoriile de vârstă, au fost constate 
distribuţii care, raportate la specificul vârstei, 
erau de aşteptat. Spre exemplu, poate fi văzut 
că pentru categoriile de vârstă 14-20 şi 21-27 
de ani răspunsul cu cea mai mare pondere este 
„ies în parc” (80% şi 70%, tabelul 4). În schimb, 
răspunsul cel mai frecvent din distribuţia 
generală – „merg la cumpărături în magazinele 
din apropiere” – prezintă cele mai mari rate de 
răspuns în interiorul celorlate patru categorii 
de vârstă (peste 28 de ani).     

Privind către ce proiecte culturale ar dori 
respondenţii să se organize în cartierul lor, 
distribuţia generală a răspunsurilor arată că 
majoritatea bucureştenilor sunt deschişi către 
forme diverse de manifestare culturală. Nu, 
însă, nediferenţiat. După cum poate fi observat 
în tabelul 5, cele mai mari procente revin unor 
activităţi despre care am putea spune că sunt 
cunoscute majorităţii publicului, precum: 
teatru (87%), muzică şi concerte (89%) sau 
proiecţii de film (82%). În schimb, evenimentele 
cu care majoritatea persoanelor sunt mai 
puţin obişnuite, cum ar „dans contemporan” 
(68%) sau graffiti (61%), au o rată mai mică de 
acceptare în rândul bucureştenilor. 

Pe lângă diferenţele legate de gradul 
de cunoaştere / obişnuinţă cu un anumit 
eveniment, despre care putem asuma că sunt 
generate de factori personali, există şi cauze 
supra-individuale, în cazul de faţă luând în 
considerare mediul în care trăiesc indivizii. 
Atunci când privim distribuţia răspunsurilor în 
funcţie de sectoarele în care trăiesc respondenţii, 
constatăm că anumite evenimente au un grad 
de acceptare mai mare în unele sectoare şi mai 
mic în altele. Spre exemplu, doar 71% dintre 
locuitorii Sectorului 3 ar dori ca în cartierul 
lor să se desfăşoare proiecte culturale care să 
includă piese de teatru, comparativ cu peste 
90% dintre locuitorii sectoarelor  4, 5 şi 6 
(tabelul 5).    
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Tabelul 5. Proiecte culturale dorite în cartier – distribuţie generală şi pe sectoare

General Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6
Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu

Dans 
contemporan 68% 32% 66% 34% 71% 29% 61% 39% 64% 36% 69% 31% 75% 25%

Teatru 87% 13% 89% 11% 88% 12% 71% 29% 94% 6% 92% 8% 95% 5%
Pictură, desen, 
arte plastice 76% 24% 72% 28% 72% 28% 65% 35% 85% 15% 74% 26% 87% 13%

Muzică, concerte 89% 11% 86% 14% 91% 9% 77% 23% 92% 8% 97% 3% 95% 5%
Fotografie 75% 25% 70% 30% 73% 27% 64% 36% 84% 16% 76% 24% 85% 15%
Expoziţii, 
festivaluri 85% 15% 85% 15% 86% 14% 68% 32% 92% 8% 94% 6% 90% 10%

Proiecţii de film 82% 18% 87% 13% 86% 14% 68% 32% 92% 8% 74% 26% 92% 8%
Ateliere 
de creaţie 
tradiţională

80% 20% 83% 17% 83% 17% 67% 33% 85% 15% 78% 22% 87% 13%

Graffiti 61% 39% 54% 46% 56% 44% 56% 44% 61% 39% 66% 34% 73% 27%
Altceva 58% 42% 48% 52% 52% 48% 56% 47% 42% 58% 61% 39% 70% 30%

În funcţie de caracteristici personale, ce 
ţin de aspecte socio-demografice, se pot vedea 
şi alte moduri în care preferinţele pentru 
evenimente diferenţiază între persoane. În 
relaţie cu genul, nu există diferenţe între femei 
şi bărbaţi în ceea ce priveşte acele evenimente 
despre care menţionam anterior că au un grad 
de cunoaştere / obişnuinţă mai mare în rândul 
oamenilor (teatru, muzică şi concerte, proiecţii 
de film). Pe de altă parte, pot fi observate 
procente mai mari în rândul femeilor cu privire 
la evenimente ce ar include „dans contemporan” 
şi „pictură, desen, arte platice” (tabelul 6).

Cu privire la relaţia dintre dorinţa de a fi 
realizate evenimentele menţionate şi gradul 
de educaţie al respondenţilor, constatăm că 
procentele de acord cresc odată cu educaţia. 
Pe fiecare tip de eveniment regăsim procente 
mai mari în interiorul categoriei „studii post-
liceale şi universitare”, comparativ cu celelalte 
două (tabelul 6). Însă, în mod asemănător 
distribuţiilor pe gen, există diferenţe mai mici 
pentru evenimentele care au avut şi cea mai 
mare rată de acceptare în distribuţia generală. 
Fapt care poate trimite către două concluzii: a) 
fie persoanele cu studii superioare definesc în 
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alt mod evenimente precum „muzică, concerte” 
sau „expoziţii festivaluri”, fie b) deşi nu ar 
participa în mod neapărat la o serie de astfel 

de evenimente, persoanele cu studii superioare 
recunosc importanţa acestora pentru vitalitatea 
zonei în care locuiesc. 

Tabelul 6. Proiecte culturale dorite în cartier – distribuţie în funcţie de gen şi educaţie

Genul Nivelul de educaţie

Masculin Feminin Nivel scăzut Nivel mediu Studii post-liceale 
şi universitare

Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu Da Nu
Dans contemporan 63% 37% 72% 28% 56% 44% 63% 37% 74% 26%
Teatru 88% 12% 87% 13% 82% 18% 83% 17% 92% 8%
Pictură, desen, arte 
plastice 72% 28% 79% 21% 67% 33% 71% 29% 82% 18%

Muzică, concerte 89% 11% 89% 11% 85% 15% 89% 11% 90% 10%
Fotografie 74% 26% 76% 24% 62% 38% 72% 28% 81% 19%
Expoziţii, festivaluri 86% 14% 84% 16% 83% 17% 81% 19% 88% 12%
Proiecţii de film 81% 19% 83% 17% 77% 23% 80% 20% 86% 14%
Ateliere de creaţie 
tradiţională 78% 22% 82% 18% 75% 25% 76% 24% 84% 16%

Graffiti 60% 40% 63% 37% 54% 46% 60% 40% 64% 36%
Altceva 54% 46% 62% 38% 60% 40% 57% 43% 58% 42%

Proiectele culturale din Bucureşti

În ceea ce priveşte participarea bucureştenilor 
la proiecte sau programe de educaţie culturală 
realizate de o diverse instituţii (prezentate în 
graficul 4), rata de non-participare este una 
foarte ridicată. Iar dintre instituţiile pentru care 
respondenţii au menţionat că au participat cel 
puţin o dată la un proiect sau program de educaţie 
culturală, regăsim cele mai mari procente pentru 
muzee – 22% - şi instituţii de spectacol – 20%. Fapt 
care indică mai multe cauze posibile: a) numărul 

redus de astfel de proiecte, ce scade probabilitatea 
ca un număr mai mare de oameni să participe, 
chiar şi atunci când acestea au loc; b) informaţii 
puţine despre proiectele care au loc; c) modul în 
care este înţeleasă ideea de proiect / program de 
educaţie culturală, întrucât există riscul ca acestea 
să fie confundate, în unele cazuri, cu simpla vizită 
la aceste instituţii, dacă ţinem cont şi de faptul că 
este redus consumul cultural public în relaţie cu 
anumite instituţii (ex. persoanele care au declarat 
că au fost cel puţin odată la muzeu în ultimul an 
însumează un procent de aproximativ 30%).
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Graficul 4. Participarea la proiecte sau programe culturale – distribuţie generală

Dacă ţinem cont de genul persoanelor care 
au menţionat că au participat cel puţin o dată 
la proiecte / programe de educaţie culturală, 
constatăm că, deşi diferenţele nu sunt foarte 
mari, există o rată mai mare de participare în 
interiorul categoriei de gen feminin, comparativ 
cu răspunsurile din interiorul categoriei de 
gen masculin. Iar în relaţie cu vârsta, tabelul 7 
indică faptul că cele mai active categorii, relative 

la acest set de întrebări, sunt cele cuprinse în 
intervalul de vârstă 21 – 35 de ani. Iar relaţia 
dintre educaţie şi participarea la proiecte / 
programe de educaţie culturală este una pozitivă 
– odată cu creşterea nivelului de educaţie creşte 
şi probabilitatea de a participa cel puţin o dată la 
astfel de evenimente.
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Tabelul 7. Participarea la proiecte sau programe culturale – distribuţie pe gen şi vârstă  
a persoanelor care au participat cel puţin o dată

Genul Vârsta

Masculin Feminin 14-20 
ani

21-27 
ani

28-35 
ani

36-50 
ani

51-65 
ani

peste 
65 ani

Muzee 19% 25% 16% 26% 28% 23% 19% 18%
Instituţii de spectacol 17% 23% 18% 25% 29% 20% 17% 16%
Organizaţii de tineret 14% 17% 16% 27% 24% 14% 10% 11%
Organizaţii ne-guvernamentale 13% 18% 13% 23% 22% 16% 11% 9%
Biblioteci 10% 18% 13% 12% 21% 17% 9% 14%
Centre culturale 8% 13% 12% 12% 11% 14% 7% 9%
Cluburi ale seniorilor 6% 9% 5% 3% 6% 8% 8% 11%
Altele 1% 3% 0% 5% 2% 3% 2% 0%

 

Tabelul 8. Participarea la proiecte sau programe culturale – distribuţie pe niveluri de educaţie 
a persoanelor care au participat cel puţin o dată

Nivelul de educaţie
Nivel scăzut Nivel mediu Studii post-liceale şi universitare

Muzee 15% 19% 26%
Instituţii de spectacol 17% 20% 22%
Organizaţii de tineret 12% 17% 16%
Organizaţii ne-guvernamentale 12% 13% 18%
Biblioteci 11% 14% 15%
Centre culturale 8% 10% 10%
Cluburi ale seniorilor 11% 7% 7%
Altele 0% 3% 2%
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Pe lângă menţionarea participării la diverse 
evenimente, organizate de o serie de instituţii, 
ce a presupus alegerea unui răspuns dintr-
un set predefinit de evenimente şi instituţii, 
respondenţii au fost rugaţi să numească „un 
eveniment cultural care ştiţi că se desfăşoară 
în prezent / s-a desfăşurat în trecut în cartierul 
dumneavoastră, indiferent dacă aţi participat 
sau nu la el”. După cum poate fi observat în 
tabelul 9, rata de non-răspuns este una ridicată 
– de 56%. Fapt care poate fi complementar 
situaţiilor în care rata de non-participare (ex. 
răspunsurile „niciodată”) la diverse evenimente 
culturale este mare. 

În mare, evenimentele menţionate de către 
respondenţi pot fi împărţite în două categorii. 
Prima categorie ar include răspunsuri 
generaliste, precum: „spectacol de muzică”, 
„proiecţii de film”, „festival de film” sau 
„concerte de sărbători”, pentru a da câteva 
exemple. De asemenea, trebuie menţionat 
şi faptul că în cadrul acestei categorii o bună 
parte a menţiunilor care conţin „în parc” sau „în 
aer liber” – ex. „concerte în parcuri”, „cinema în 
aer liber”. A doua categorie inculde ar include 
răspunsurile ce menţionează în mod concret 
denumirea unui eveniment cultural. Printre 
acestea regăsim: „Zilele Bucureştiului” (4%), 
„Noaptea muzeelor” (2%), „Festivalul Enescu” 
(4%)42.

42  Procentele sunt calculate dintr-un total de 495 de 
persoane – cei care au menționat un eveniment cultural.

Tabelul 9. Menţionarea spontană a unui  
eveniment cultural desfăşurat în cartier

Au 
menţionat

Nu au menţionat
TotalNu 

ştiu
Nu 

răspund
Procent 

persoane 44% 40% 16% 100%

Prin urmare, se poate vedea o dinamică 
interesantă atunci când punem împreună 
opiniile bucureştenilor despre oraş şi cartierul 
în care locuiesc cu activităţile culturale pe 
care aceştia le desfăşoară sau pe care şi le-
ar dori în cartierul lor. Un aspect care iese în 
evidenţă atunci când privim în ansamblu toate 
aceste lucruri este că relaţia dintre vitalitatea 
percepută a oraşului şi / sau a cartierului şi 
evenimentele culturale nu este una directă.  
Chiar dacă evenimentele culturale lipsesc sau 
sunt puţine, iar uneori o parte din oameni 
nici nu participă la evenimentele desfăşurate, 
bucureştenii îşi percep oraşul şi cartierul drept 
o zonă vie şi dinamică. Motiv care ne indică 
următoarea ipoteză: vitalitatea unei zone poate 
să ia în considerare aspecte culturale, dar nu 
poate fi redusă la acestea. 

Cunoaşterea candidaturii 

Iniţiativa de obţinere a titlului de Capitală 
Europeană a Culturii în anul 2021 a fost, după 
cum poate fi observat în graficul 5, cunoscută 
de aproximativ o treime din totalul persoanelor 
chestionate. 
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Graficul 5. Cunoaşterea iniţiativei „Capitală 
Europeană a Culturii – 2021”

Pentru a observa care sunt caracteristicile ce 
pot influenţa cunoaşterea acestei iniţiative, au fost 
luate în considerare: genul, venitul şi vârsta (ca 
factori ce au fost ţinuţi sub control), cât de des se 
uită la televizor, ascultă radio, citesc ziare, citesc 
reviste şi dacă deţin conexiune la internet.  

Dintre materialele de consum cultural, care 
pot fi privite ca surse de informare, ascultarea 
radioului, citirea de ziare şi de reviste nu cresc 
şansa de a cunoaşte iniţiativa, în timp ce genul, 
vârsta şi venitul nu au niciun efect. În schimb, 
accesul la internet şi vizionarea cu frecvenţă mare 
a emisiunilor televizate, printre care şi jurnalele de 
ştiri, cresc şansa ca persoanele să fi răspuns pozitiv 
cu privire la cunoaşterea iniţiativei. Aproximativ 
75% dintre persoanele care au declarat că sunt 
la curent cu această iniţiativă se încadrează în 

categoria celor care se uită la televizor cel puţin 
o dată pe zi. Cu privire la utilizarea internetului, 
procentul este similar celui anterior – 73% dintre 
persoanele care cunosc iniţiativa au conexiune la 
internet. 

Multiculturalism

Gradul de participare al bucureștenilor la 
evenimente ce țin de afirmarea valorilor unor 
minorități (etnice, sexuale etc.) este unul 
scăzut. În medie, mai mult de două treimi 
dintre respondenți nu au participat deloc, 
cu variații mai mari sau mai mici în funcție 
de specificul evenimentului. Indicatorul de 
multiculturalism, reprezentat de o medie 
aritmetică pe toate evenimentele menționate 
în chestionar (vezi graficul 6), are o valoare 
de aproximativ 1,5 pe un interval între 
minimun 1 și maximum 5, unde valoarea 
maximă reprezintă cel mai ridicat grad de 
multiculturalism. Astfel, la nivel general, 
indivizii se plasează între categoriile de 
răspuns „niciodată” și „foarte rar”, dacă 
asumăm un interval egal între acestea.

Pe de o parte, s-ar putea spune că astfel de 
evenimente nu sunt prea des organizate sau 
că nu sunt cunoscute publicului larg, reducând 
oportunităţile de participare. Pe de altă parte, 
rezultatele se plasează în rândul altor cercetări cu 
privire la profilul valoric al românilor, în general. 
Într-o lucrare coordonată de Bogdan şi Mălina 
Voicu43, valorile sociale ale românilor sunt mai degrabă 
43  B. Voicu și M. Voicu (coord.), Valori ale românilor: 1993-

2006. O perspectivă sociologică 
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orientate către materialism şi, în consecinţă, către 
conservatorism. Pe fondul experienţei comuniste, cât şi 
pe celei post-comuniste, caracterizată de crize economice 
şi inflaţie, strategiile de supravieţuire s-au orientat către 
adoptarea unor valori cunoscute. Pe de altă parte, unele 

dintre cauzele post-materialismului sunt indicate chiar în 
denumirea conceptului – după ce securitatea materială 
a fost atinsă. Astfel, valorile nu mai sunt orientate către 
uniformizare, ci către acceptarea diversităţii. 

Graficul 6. Frecvenţa participării la evenimentele minorităţilor 
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Când riscul existenţial este ridicat, evitarea 
incertitudinilor este mare. Studiile bazate pe 
modul de clasificare a culturilor naţionale, iniţiat 
de Geert Hofstede, indică faptul că România are 
un grad foarte ridicat de evitare a incertitudinii: 
un scor de 90 din maximum 100. De asemenea, 
gradul de individualism este unul scăzut – 30 
din 100, indicând o prioritate a colectivităţii în 
faţa preferinţelor individuale.44   

După cum poate fi observat în graficul 6, 
activităţile dedicate grupurilor minoritare, despre 
care bucureştenii au menţionat că au participat cel 
puţin o dată în ultimele 12 luni, sunt reprezentate 
de activităţi mai degrabă de consumerism 
economic, adăugat celui cultural. La polul opus 
se află participarea la evenimente ce s-ar încadra 
într-o sferă politică. Lecturile publice, dezbaterile 
culturale sau manifestaţiile sunt indicatori 
ai unui comportament de implicare activă în 
problemele grupurilor minoritare, presupunând 
astfel şi un grad mai mare de conştientizare. În 
acord cu perspectivele despre cultura naţională 
a României enunţate anterior, se poate spune 
că tendinţa multiculturală a bucureştenilor 
este una îndreptată către multiculturalism ca  
politici – asimilare şi omogenizare, în timp ce 
tradiţiile culturale ale minorităţilor rămân un 
bun de consum şi de divertisment.

Analizele suplimentare au evidenţiat că 
există praguri ale veniturilor pe gospodărie 
ce influenţează în mod negativ atitudinea 
multiculturală – în medie, veniturile mai mici 

44 G. Hofstede, G.H. Hofstede și M. Minkov, Culturi și 
organizaţii

de 2.000 de lei/gospodărie.45 De asemenea, 
persoanele de gen feminin, persoanele tinere 
sau cu un nivel al educaţiei mai ridicat tind să 
aibă o atitudine mai deschisă către evenimentele 
dedicate minorităţilor, prin modalitatea de 
consum cultural public. Spre exemplu, 100% 
dintre persoanele fără studii prezintă cel mai 
mic grad de multiculturalism. În schimb, doar 
26% dintre persoanele cu studii postuniversitare 
(masterat sau doctorat) au un nivel scăzut de 
multiculturalism. Această comparaţie arată că 
educaţia nu reprezintă o certitudine absolută 
pentru consumul unor activităţi sau evenimente 
cu specific multicultural atunci când facem 
referire la fiecare individ în parte, însă este un 
bun indicator atunci când ne referim la grup per 
total.  

Indicatorul ce diferenţiază între consumul 
cultural de tip omnivor şi cel univor conţine 
întrebări ce măsoară participarea la evenimente 
diversificate – de consum cultural public în 
general, fără a include participarea la evenimente 
cu specific multicultural46, de la filarmonică 
şi operetă, la sărbători locale şi petreceri în 
cluburi, pentru a acoperi o gamă cât mai largă 
a tipurilor de public. În manieră asemănătoare 
cu indicatorul de multiculturalism, acesta are 
un minimum de 1 şi un maximum de 5. Astfel, 
apropierea de scorul minim denotă un consum 

45 Relația are valoare de adevăr doar dacă asumăm faptul 
că influența genului, a vârstei și a nivelului de educație 
asupra indicatorului de multiculturalism sunt inexistente.

46  Excluderea evenimentelor cu specific multicultural a fost 
realizată pentru ca acest indicator să nu se suprapună cu 
cel ce măsoară multiculturalismul. 
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cultural univor, iar apropierea de scorul maxim, 
un consum cultural de tip omnivor. Asumpţia din 
spatele acestei măsurători s-a bazat pe faptul că 
persoanele cu un consum cultural omnivor au o 
atitudine, în medie, mai multiculturalistă. Acest 
lucru s-a dovedit a fi adevărat. 

Omnivorismul cultural și multiculturalismul 
prezintă o puternică asociere pozitivă – când 
crește consumul cultural de tip omnivor, 
crește și probabilitatea de participare la 
evenimente culturale dedicate grupurilor 
minoritare. Spre exemplu, peste două treimi 
dintre persoanele ce au participat de mai mult 
de cinci ori la oricare dintre evenimentele 
dedicate minorităților culturale au un scor 
de omnivorism de minimun 4.

Distanţă socială

La nivelul întregului eşantion, indicatorul 
de distanţă socială împarte bucureştenii în 
două categorii inegale: persoanele care tind să 
respingă contactul cu persoanele diferite lor – 
aproximativ două treimi: 68% – şi persoanele 
care pot accepta relaţiile cu persoane ce prezintă 
caracteristici diferite de cele ale lor – restul de 
aproximativ o treime: 32%. 

Ţinând cont de faptul că distanţa socială 
poate fi interpretată atât metaforic, ca distanţare 
de persoane diferite, cât şi fizic, în termeni 
de spaţiu, răspunsurile oferite sunt relativ 
consistente în ambele sensuri. După cum poate 

fi observat în graficul 7, cele mai mici scoruri au 
fost obţinute pe întrebările care în mod normal 
ar implica o interacţiune directă cu persoanele 
din grupuri minoritare. 

Aproximativ 61% dintre respondenți au 
declarat că nu ar fi de acord ca astfel de 
persoane să facă parte din familia lor, 
același procent de persoane nu ar participa 
la o întâlnire pe o temă referitoare la un 
grup minoritar și doar 43% se declară 
nederanjați de posibilitatea de a avea vecini 
ce aparțin unei minorități de orice fel. În 
schimb, 53% au menționat faptul că au 
prieteni ce aparțin unui grup minoritar.

Spre deosebire de primii trei indicatori, 
menţiunea despre „prieteni” poate fi înţeleasă 
prin prisma faptului că simplul fapt de a fi prieten 
cu o anumită persoană nu implică în mod neapărat 
o interacţiune directă şi constantă, mai ales că de 
multe ori termenul este utilizat interşanjabil cu 
cel de cunoştinţă. O altă explicaţie ar putea fi dată 
de distincţia dintre aspecte individuale şi de grup. 
Prietenul este o persoană pe care o cunoaştem şi 
pe care o acceptăm în singularitatea ei. În schimb, 
alianţele de rudenie nu se fac doar cu o persoană, 
ci şi cu grupul apropiat al acesteia. La fel, în cazul 
vecinilor, problema poate fi percepută nu doar 
prin prisma persoanei / familiei care se mută, ci şi 
prin prisma potenţialilor vizitatori ce sunt priviţi 
ca un factor disturbator al unei ordini stabilite.  

CALITATEA VIEŢII  
ŞI VALORI CULTURALE 

URBANE
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Graficul 7.  Toleranţa faţă de minorităţile de orice fel

Ipoteza cu privire la impactul distanţei 
sociale asupra atitudinilor cu orientare 
multiculturală s-a dovedit a fi validă. Indicatorul 
de multiculturalism este asociat în manieră 
negativă cu cel al distanţei sociale – atunci 
când participarea la evenimente cu specific 
multicultural este ridicată, distanţa socială 
are scoruri mai mici.47 Acest fapt poate fi 
interpretat în două feluri: a) persoanele ce 
au o distanţă socială mare faţă de minorităţi 
resping participarea la evenimente cu specific 
multicultural – ca parte a unui comportament 
învăţat, sau b) persoanele care participă des 
la evenimente dedicate minorităţilor de orice 
tip ajung să îşi schimbe atitudinile şi să fie mai 
tolerante. 

Cazul ipotezei cu privire la relaţia dintre 
distanţa socială şi omnivorismul cultural a 

47  Relația are valoare de adevăr doar dacă asumăm faptul 
că influența genului, a vârstei, a nivelului de educație și a 
venitului/gospodărie sunt inexistente.

fost şi el verificat. La nivelul simplei asocieri 
situaţia este asemănătoare cu cea anterioară – 
cu cât distanţa socială a unei persoane faţă de 
ceilalţi este mai mică, cu atât aceasta prezintă 
caracteristici de omnivorism cultural.

La nivelul caracteristicilor socio-demografice, 
cei mai importanţi factori ai distanţei sociale 
sunt: genul – femeile au în medie o distanţă 
socială mai mică decât bărbaţii, şi educaţia – 
creşterea nivelului de educaţie scade, în medie, 
distanţa socială faţă de grupurile minoritare. 

Dintre indicatorii ce măsoară cât de mult 
valorizează bucureştenii diverse aspecte 
ale vieţii lor, cele mai mari influenţe sunt 
reprezentate de importanţa sănătăţii, a 
comunităţii locale, a banilor şi a sportului în 
viaţa persoanelor chestionate. Primele trei 
conduc la creşterea distanţei sociale, pe când 
pentru persoanele ce valorizează importanţa 
sportului şi a mişcării distanţa socială scade, 
în medie. Diferenţa între efectul indicatorilor 
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ce măsoară valorizarea sănătăţii şi cei ce 
măsoară valorizarea sportului poate părea 
paradoxală, deoarece practicarea unui sport 
reprezintă o modalitate de păstrare, cel puţin, 
a sănăţii. Însă o diferenţă între cele două există. 
Valorizarea sănătăţii este aproape un dat şi 
este o valorizare la nivel general. Chiar şi cei cu 
comportamente ce pot dăuna sănătăţii speră 
să nu se îmbolnăvească. În schimb, valorizarea 
sportului mişcă discuţia dinspre aspectul 
ideatic, al dorinţei de sănătate, către cel acţional. 
Sporturile şi mişcarea intră, de cele mai multe 
ori, în categoria hobby-urilor, pe care nu toţi 
bucureştenii au timpul sau posibilitatea de a le 
practica. Iar datele sunt în concordanţă cu acest 
lucru – 65% au menţionat că nu practică deloc 
sport în timpul săptămânii, iar 61% nici măcar 
în weekend. În plus, putem asuma şi faptul că 
practicarea unui sport creşte probabilitatea ca 
aceşti oameni să cunoască şi să interacţioneze 
cu persoane diverse, reducând barierele.

De asemenea, rezultatele analizelor au 
evidenţiat o discrepanţă între acordul cu 
afirmaţia „este un oraş ce respectă minorităţile 
de orice tip” şi distanţa socială observată la nivel 
general. După cum a fost prezentat în graficul 1, 
56% dintre respondenţi au fost de acord (şi total 
de acord) cu faptul că în Bucureşti persoanele ce 
aparţin unui grup minoritar sunt respectate. În 
schimb, graficul 7 arată că procente mai mici de 
bucureşteni ar accepta o situaţie ce ar implica 
interacţiuni dese cu minorităţi. Există, astfel, 
o diferenţă între modul în care este perceput 
comportamentul altora, în general, şi atitudinile 

personale ale indivizilor. Iar discrepanţa este 
adâncită atunci când privim grupuri separate 
de indivizi în funcţie de categoriile de răspuns. 
Persoanele care au răspuns cu „da” la afirmaţia 
„nu mă deranjează ca un membru al familiei 
mele sau o rudă apropiată să se căsătorească 
cu o persoană aparţinând unei minorităţi de 
orice fel” consideră în proporţie de 47% că în 
Bucureşti sunt respectate minorităţile de orice 
tip. Comparativ, cei care au răspuns „nu” la 
această afirmaţie consideră în proporţie de 65% 
că în Bucureşti minorităţile sunt respectate. 
Acest lucru indică posibilitatea ca o creştere a 
gradului de diversitate să nu fie privit cu ochi 
buni de către o parte a bucureştenilor.

Remitenţe socio-culturale prin  
transnaţionalism şi transculturalism 

Legătura bucureştenilor cu alte culturi a 
fost împărţită în două categorii: prin persoane 
şi prin tipuri de consum. Raţiunea din spatele 
acestei dihotomii a fost aceea a distincţiei dintre 
influenţe indirecte şi implicare directă. Legătura 
cu alte culturi prin persoane intră mai degrabă 
în categoria influenţelor indirecte. Discutând cu 
persoane ce au experienţa unui mediu diferit, 
oamenii ajung să cunoască anumite aspecte 
ale altor culturi fără să le caute în mod direct 
şi în urma cărora pot deveni mai deschişi. 
Legătura prin consum este caracterizată de 
intenţionalitate – oamenii caută în mod activ 
să se informeze despre aspectele altor culturi, 
sporindu-şi astfel cunoaşterea.

CALITATEA VIEŢII  
ŞI VALORI CULTURALE 

URBANE
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În cazul persoanelor chestionate, legătura 
cu alte culturi se face prin intermediul 
persoanelor apropiate – familie sau rude 
44%; prieteni 30%. Iar comunicarea cu aceste 
persoane este destul de frecventă – 62% 
dintre cei cu membrii familiei sau rude în 
altă țară U.E. au declarat că vorbesc des prin 
telefon sau internet cu persoane din alte țări; 
75% dintre cei cu prieteni în alte țări U.E. au 
declarat același lucru.

Pentru categoria „legături prin consum”, 
cel mai menţionat răspuns a fost plăcerea de a 
consuma mâncăruri tradiţionale specifice altor 
ţări – 52%. La întrebarea „de câte ori aţi mers la 
un eveniment / loc cu o tematică referitoare la 
minorităţile de orice fel (etnice, sexuale, religioase 
etc.) în ultimele 12 luni”, cea mai menţionată 
categorie a fost „restaurant cu specific etnic” – 
21%, fapt ce indică o consecvenţă a răspunsurilor 
în relaţie cu acest tip de comportament.

 Însă aceste menţiuni nu denotă în mod neapărat 
o înţelegere sau o deschidere mai mare faţă de 
alte culturi. Când sunt prinse în logica economică 
a consumerismului, multe aspecte culturale 
ale unor activităţi sau obiecte se pierd. Spre 
exemplu, Steve Bruce48 menţiona că anumite 
expresii culturale orientale, precum feng-shui 
sau yoga, prezintă în cultura lor originală o 
întreagă filosofie şi mod de viaţă. În Occident, 
acestea au fost traduse, prin comercializare, 
în moduri de a decora casa (pentru feng-shui) 
sau activităţi de relaxare în timpul liber (pentru 
yoga).   

Atunci când efectul caracteristicilor socio-
demografice este egal cu zero, cea mai mare 
influenţă asupra multiculturalismului, dintre 
aspectele prezentate în graficul 8, este exercitată 
de plăcerea de a citi cărţi în limba în care a fost 
scris originalul şi vizionarea deasă de filme 
seriale în limbi străine. Aceşti indicatori reflectă 
importanţa atât a acţiunilor intenţionale, 
cât şi a influenţelor culturale exercitate prin 
intermediul media.   

48 S. Bruce, ‘Secularization and the impotence of 
individualized religion’, în Hedgehog Review, vol. 8, no. 
1/2, 2006, pp. 35-45
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Graficul 8. Legătura cu alte culturi evidenţiată prin persoane sau prin consum
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Asemănările cu europenii

Setul întrebărilor despre acţiunile care ar 
ajuta europenii să se cunoască mai bine conţine 
răspunsuri multiple, fiecare persoană fiind rugată 
să menţioneze trei aspecte pe care le consideră 
cele mai importante. Acestea au fost agregate, 
rezultând un top prezentat în graficul 9. 

Cea mai menționată acțiune de 
intercunoaștere este cea a predării limbilor 
străine în școli, fiind urmată de programele 
de mobilitate pentru elevi și profesori. 
Faptul că ambele mențiuni fac referire 
la aspecte ce țin de sistemul educațional 
arată că modalitatea de grupare nu este 
întâmplătoare. Dezvoltarea capacității 
de a comunica și educația reprezintă o 
posibilitate de mobilitate atât geografică, 
cât și socială.

Graficul 9. Modalităţi de acţiuni care ar ajuta europenii să se cunoască mai bine
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Însă trebuie ţinut cont de faptul că această 
dorinţă de mobilitate poate să apară pe fondul 
unor dorinţe mai degrabă de ordin economic 
decât cultural. Scoruri mai mici au fost obţinute 
pentru indicatorii ce implică acţiuni în comun, 
cu cea mai mică valoare pentru „dezvoltarea 
în comun de produse culturale” – 16% dintre 
bucureşteni consideră că această acţiune 
este în top trei posibilităţi de intercunoaştere 
europeană.     

Pentru întrebarea „Prin ce credeţi că ne 
asemănăm cu alte culturi europene?”, graficul 
10 prezintă datele agregate de pe o listă de 
menţiuni dintre care bucureştenii au fost rugaţi 
să aleagă. Bazându-se pe date agregate, graficul a 
eliminat ordinea în care diversele opţiuni au fost 
menţionate de către persoanele din eşantion. 

Se poate observa că în primele două poziţii 
se află ospitalitatea (50%) şi credinţa în 
Dumnezeu (35%). Lucruri pentru care, la nivel 
general, românii se cred cunoscuţi, ajungând 
deja stereotipii. Dar menţiunea „ospitalităţii” 
trebuie tratată cu grijă. Vintilă Mihăilescu49 
distinge între ospitalitate şi prietenie, spunând 
despre ospitalitate că „este un ritual social care 
leagă grupuri de Noi şi grupuri ale Celuilalt; 
cealaltă [prietenia] este o alegere personală între 
îndivizi”. Diferenţa de 28% dintre ospitalitate şi 
aprecierea asemănării prin sociabilitate (22% − 
vezi graficul 10). Performanţele sportive ocupă a 
treia poziţie în menţiunile bucureştenilor, fapt ce 
poate fi explicat fie prin apelul la trecut – istoria 

49 <http://dilemaveche.ro/sectiune/situa-iunea/articol/
mituri-false-false-demitificari>

performanţelor sportive româneşti –, fie prin 
apelul la prezent fie prin ambele. Performanţele 
sportive recente creează posibilitatea de 
generalizare în cadrul performanţelor sportive 
româneşti. În literatura de specialitate, acest 
efect este cunoscut ca eroare de asociere – 
tendinţa de a considera că proprietăţile unui 
lucru sunt calităţi şi ale altuia prin simpla lor 
asociere.

La polul opus se află aspecte ce ţin mai 
degrabă de dimensiunea muncii şi a producţiei, 
cu scoruri mici pe „spiritul organizatoric” – 
6%, „etica muncii” – 8%, „importanţa acordată 
tehnicii şi ştiinţei” – 8%.  Această opoziţie 
poate fi tradusă ca diferenţă între aprecierea 
tradiţiilor şi valorilor pe care le cunoaştem (şi 
vrem să ne mândrim) şi nemulţumirea faţă de 
aspecte practice faţă de realităţile de muncă (în 
fond economice) pe care am dori să le vedem 
îmbunătăţite în contextul local.   

CALITATEA VIEŢII  
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Graficul 10.  Asemănarea cu europenii
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CONCLUZII

• Pe dimensiunea de cultură urbană, analizele 
întreprinse în cadrul acestei secțiuni 
indică faptul că printre aspectele de care 
bucureștenii se declară nemulțumiți, cele mai 
prezente sunt cele cu mențiunile referitoare 
la infrastructura stradală (condițiile pentru 
mașini și pentru pietoni sau bicicliști) și la 
curățenie, cu accent pe calitatea aerului.

• La polul opus, al mulțumirilor, se află 
aspectele ce țin de petrecerea timpului 
liber, incluzând evenimentele de consum 
cultural, cu mențiunea că numitorul comun al 
acestora ține de caracteristica de gratuitate. 
Parcurile, evenimentele în aer liber, spațiile 
de joacă pentru copii sunt exemple de astfel 
de facilități. 

• Referitor la perspectiva ca Bucureștiul să 
devină Capitală Europeană a Culturii în 2021, 
majoritatea respondenților sunt înclinați 
să considere că orașul ar merita această 
oportunitate. 

• Modalitatea în care oamenii au evaluat 
aspecte ale Bucureștiului, prin gradul de 
mulțumire sau acordul cu diferite afirmații 
despre oraș, arată în marea parte a cazurilor 
că gradul de mulțumire cu caracteristicile sale 
este asociat pozitiv cu acordul că Bucureștiul 
este un oraș european și merită titlul de 
Capitală Culturală în 2021.

• Pe dimensiunea de cosmopolitanism, 
de deschidere către ceilalți, gradul de 
multiculturalism, distanța socială față de 
grupurile minoritare și consumul cultural de 
tip omnivor sunt dependente de condițiile 
socio-economice ale indivizilor.

• Participarea la evenimente dedicate 
minorităților este mult mai prezentă în 
cazuri ce implică un consum economic 
(târguri de produse tradiționale, restaurante, 
spectacole) și mai puțin atunci când acestea 
au o componentă de tip activist sau politic 
(dezbateri, manifestări, reuniuni). 

• Distanța socială este, în medie, una mare 
chiar dacă o bună parte dintre respondenți 
spun despre București că este un oraș ce 
respectă minoritățile de orice fel. Acest fel de 
atitudini arată că minoritățile sunt respectate 
atâta timp cât nu sunt foarte vizibile.

• În final, asemănarea cu celelalte culturi 
europene se face prin modul în care sunt 
privite calitățile și defectele. Faptul că ne 
considerăm un popor ospitalier și cu credință 
în Dumnezeu reprezintă o calitate percepută 
și motiv de mândrie pentru o bună parte 
a românilor, nu doar pentru bucureșteni, 
iar asocierea se face de cele mai multe ori 
prin aspectele pe care le percepem ca fiind 
pozitive. CALITATEA VIEŢII  

ŞI VALORI CULTURALE 
URBANE
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AȘTEPTĂRI ȘI MOTIVAȚII  
DE CONSUM CULTURAL  

ÎN BUCUREȘTI

REZUMAT

Capitolul de faţă discută aspectele 
consumului cultural care îi determină pe 
bucureşteni să participe la evenimente 

culturale, dar şi măsura în care acestea sunt pe 
placul locuitorilor Capitalei. Dacă în prima parte a 
secţiunii introductive şi în prima parte a analizei 
ne vom preocupa de motivaţia de participare la 
activităţi culturale ca o motivaţie personală de 
consum, în cea de-a doua parte a fiecărei secţiuni 
ne vom ocupa de ceea ce consumatorii identifică 
drept bariere care îi împiedică să participe mai 
des la viaţa culturală a oraşului lor, bariere care 
sugerează şi remedii pentru înlăturarea lor. În 
ultima parte, atenţia noastră va fi îndreptată 
spre înţelegerea motivaţiilor şi aşteptărilor 
bucureştenilor în ceea ce priveşte participarea 
lor la evenimente culturale ce sunt organizate 
în propriul cartier, pentru a vedea în ce măsură 
aceştia se folosesc de contextul cultural pentru 
dezvoltarea sinelui social şi a relaţiilor cu vecinii 
sau comunitatea locală.

METODOLOGIE

Scopul acestui capitol este să ofere o 
imagine clară şi concisă asupra relaţiei 
pe care oamenii o au cu obiectele şi 

serviciile culturale din Municipiul Bucureşti, în 
intenţia de a descoperi potenţialul acestuia de a 

se număra printre candidatele la titlul de Capitală 
Culturală Europeană. Ca orice relaţie, şi aceasta 
este definită de motivaţii, aşteptări, satisfacţie, 
bariere şi oportunităţi. În demersul la care ne 
angajăm, considerăm că toate aceste elemente 
există în realitate şi că prin urmare pot fi măsurate 
pentru a ne da indicii despre comportamentul de 
consum cultural al oamenilor. 

Pe parcursul capitolului, am folosit analize 
statistice pentru a descoperi legăturile care nu 
sunt evidente la o citire atentă a datelor. Astfel, 
de exemplu, metoda numită analiză factorială ne 
va ajuta să conturăm concepte abstracte precum 
motivaţia din comportamente observabile, cum 
sunt lectura ziarelor sau pictatul. De cele mai 
multe ori însă am verificat existenţa legăturilor 
de tip asociere, menţionându-le aici doar pe 
cele despre care analizele statistice ne spun 
că există cel mai probabil în rândul populaţiei 
bucureştene ca întreg şi nu există doar la nivelul 
grupului de oameni pe care l-am analizat, ca 
rezultat al unei întâmplări. Dar aceste asocieri 
sunt realizate doar între perechi de atribute 
ale oamenilor, cum ar fi frecvenţa participării 
la evenimente culturale şi nivelul de satisfacţie, 
iar uneori avem nevoie de metode care să ţină 
cont şi de alte elemente în determinarea relaţiei 
dintre aceste atribute. Spre exemplu, dacă ne 
interesează ce probabilitate există ca o persoană 
care participă des la evenimente culturale să fie 
mulţumită de acestea, spre deosebire de o altă 
persoană care merge rar, dar care are acelaşi 
nivel de educaţie ca prima, atunci ne e de mare 
ajutor regresia logistică.
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INTRODUCERE

O ediţie specială a Eurobarometrului 
care a măsurat valorile culturale ale 
cetăţenilor statelor Uniunea Europeană 

ne informează că în 2007 rata de participare la 
activităţi culturale era relativ scăzută, procentul 
respondenţilor care participaseră în anul 
precedent cel puţin o dată la o activitate culturală 
fiind de 28% la concerte, 22% pentru proiecţiile 
la cinematograf, 20% la reprezentaţiile de teatru, 
8% la balet, reprezentaţie de dans sau operă, în 
timp ce o proporţie mai ridicată declarau că au 
vizitat monumente istorice (40%), muzee şi 
galerii (27%).1

Pe de altă parte, 67% dintre români declarau 
că pentru ei cultura este importantă2, unde 
prin cultură românii înţeleg îndeosebi artele 
spectacolului sau vizuale, tradiţii şi obiceiuri, 
dar şi valori de socializare (educaţie şi familie), 
aceste răspunsuri fiind primele ca frecvenţă. În 
acest context se pune problema factorilor care 
determină ca doar o parte dintre cei care declară 
că valorizează pozitiv cultura să acţioneze în 
consecinţă, participând la activităţi culturale. 
Cu alte cuvinte, ce anume motivează consumul 
cultural şi cum ar putea fi ameliorată participarea 
la activităţi culturale?

Din anul 2007 şi până acum, informaţiile 
cu privire la valorile şi comportamentul de 
consum cultural al europenilor sunt limitate 
1 Special Eurobarometer 278: European Cultural Values, NS 

Opinion & Social, Brussels, 2007, Anexe.
2 Ibid., p. 10

la pachete de date statistice sporadice (ca 
de exemplu măsurarea audienţei radio 
şi TV, respectiv a participării la proiecţii 
cinematografice – Institutul de Statistici 
UNESCO – sau frecvenţa angajării în domeniul 
cultural-artistic furnizată de Eurostat). În cazul 
României, însă, o sursă importantă de date o 
reprezintă şi Barometrul de Consum Cultural. 
Aflăm de aici, de pildă, că nivelul de importanţă 
al culturii s-a păstrat în intervalul de timp 
2007-2012, dat fiind faptul că pentru 70% 
dintre respondenţii chestionaţi în vederea 
realizării Barometrului din 2012 cultura 
este importantă.3 Cât priveşte participarea la 
reprezentaţii în cadrul artelor spectacolului 
(teatru, operă, filarmonică, alte spectacole 
de muzică), procentul respondenţilor care 
participaseră cel puţin o dată în decursul anului 
la acestea este mai ridicat decât cel raportat în 
2007 de Eurobarometru. Cu toate acestea, el 
este departe de a egala importanţa acordată 
culturii, rata cea mai mare de participare 
înregistrând-o spectacolele de divertisment şi 
festivalurile, aproximativ 32%.4

Prin urmare, întrebările rămân valabile:
1. Ce anume motivează consumul cultural?
2. Cum ar putea fi încurajată participarea la 

activităţile culturale?
Capitolul de faţă îşi propune să găsească 

un răspuns la aceste întrebări, concentrându-
şi atenţia pe cazul particular al oraşului 

3 Barometrul de Consum Cultural 2012: Cultura şi noile 
tehnologii, între sedentarism şi activism cultural, p. 20

4 Ibid., p. 44
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Bucureşti. Astfel, vom urmări atât motivaţiile 
de consum şi piedicile în calea participării, 
cât şi potenţiale căi de creştere a ratei de 
participare la activităţile culturale pe două 
planuri: la nivelul oraşului şi la nivel de cartier. 

Cele mai multe studii care analizează 
comportamentul de consum cultural al 
oamenilor se concentrează pe caracteristicile 
socio-demografice ale acestora. Spre deosebire 
de o astfel de abordare strict structuralistă, 
capitolul de faţă îşi propune o cunoaştere a 
consumatorului de cultură din Bucureşti ca 
subiect care este mai mult decât rezultatul 
influenţelor structurale la intersecţia cărora 
a avut, într-o mai mică sau mai mare măsură, 
şansa de a se dezvolta. În acest context, 
consumatorul este un agent cu motivaţii şi 
aşteptări proprii, pe care noi vom încerca să i 
le descoperim. 

Acest punct de vedere nu se înscrie în seria 
unor distincţii categorice între structură şi 
acţiune. Cu alte cuvinte, cum nu mizăm doar pe 
determinarea comportamentului de consum 
de caracteristicile socio-demografice ale unei 
persoane, nici nu cădem în extrema cealaltă, 
proclamând iniţiativa pură a individului. Pentru 
a da seama de cele două părţi interdependente 
ale comportamentului de consum cultural al 
unei persoane, urmăm două teorii influente: 
teoria practicii, propusă de Pierre Bourdieu, 
şi teoria structurării, promovată de Anthony 
Giddens.

Fiind un concept esenţial pentru organizarea 
acestui capitol, vom discuta în câteva paragrafe 

despre motivaţia de consum cultural, urmând 
ca apoi să prezentăm ipotezele pe care ne 
propunem să le verificăm în legătură cu acest 
concept. Motivaţia participării la evenimente 
culturale poate fi consumul cultural în sine şi 
beneficiile de natură emoţională sau intelectuală 
pe care acesta le aduce persoanei sau activitatea 
culturală poate fi folosită drept pretext pentru 
satisfacerea unor alte dorinţe, cum ar fi cea de 
a petrece timpul liber în compania prietenilor. 
Un exemplu relevant pentru prima situaţie este 
studiul lui Walmsley5, unde cele mai multe din 
experienţele de consum de producţii teatrale din  
interviurile analizate au ca motivaţii principale 
experienţa emoţională, provocarea intelectuală 
şi dorinţa de evadare. 

Pe de altă parte, Arai şi Pedlar6 vorbesc 
despre importanţa experienţei sociale 
împărtăşite, a participării sociale ca motivaţie 
de consum cultural. Cu alte cuvinte, există 
o categorie de persoane care participă la 
evenimente culturale în vederea petrecerii 
unui timp plăcut împreună cu cei apropiaţi. O 
a treia categorie de studii prezintă motivaţia 
ca provenind din aprecierea unor factori ce 
favorizează acţiunea de consum cultural. Hume 
şi colegii7, spre exemplu, au arătat într-un studiu 

5 B.A. Walmsley Why people go to the theatre: a qualitative 
study of audience motivation, Journal of Customer 
Behaviour, 2011, Volum 10, Nr. 4, pp. 343-5

6 S. Arai & Pedlar, A., Moving beyond individualism in leisure 
theory: a critical analysis of concepts of community and 
social engagement, Leisure Studies, 2003, Volum 22, nr. 3, 
pp.185-202

7 M. Hume, Mort, G. S., & Winzar, H., Exploring repurchase 
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calitativ că cele mai importante motive pentru 
revenirea la teatru (return purchase) sunt 
legate de satisfacţia faţă de „factori funcţionali, 
în special valoarea şi calităţile serviciului”, care 
sunt consideraţi mai importanţi decât impactul 
emoţional, adică decât motivaţiile intrinseci.

Prin urmare, motivaţiile legate de 
afectare emoţională, provocare intelectuală 
şi deconectare de activităţile de zi cu zi sunt 
rezultate des obţinute în studiile de consum 
cultural. Încercarea de a identifica aceste 
motivaţii are totuşi neajunsuri ce provin 
din dificultatea de a le măsura, fie pentru 
că se referă la lucruri abstracte, cum sunt 
percepţiile sau sentimentele oamenilor, fie 
pentru că în general nu avem la dispoziţia 
noastră resursele discursive necesare pentru 
a le reda, cu toate că ele se pot exprima foarte 
uşor în practică8. Astfel, deşi ştim foarte bine 
că ne place să mergem la cinematograf, de 
exemplu, este posibil să nu putem verbaliza 
toate motivele pentru care ne  simţim bine în 
acest context.

Prin urmare, în contrast cu o măsurare 
directă a motivaţiei, în acest capitol propunem

intention in a performing arts context: who comes? and 
why do they come back?, International Journal of Nonprofit 
and Voluntary Sector Marketing, 2007, Volum 12, Nr. 2, pp. 
135-148

8 A. Giddens, Action, subjectivity, and the constitution of 
meaning, Social Research, 1986, p. 536

o abordare a consumului cultural din 
perspectiva motivaţiei care reiese din practici 
culturale, adică din activităţi desfăşurate 
mai degrabă într-un spaţiu personal, care 
implică interese şi/sau abilităţi culturale, de 
la urmărirea emisiunilor radio sau televizate, 
vizionare de filme, până la preocupări precum 
lectura, scrisul, cântatul, dansul.

Astfel, prima ipoteză pe care o propunem 
este aceea că putem distinge între diferite 
motivații de consum cultural în funcție 
de pacticile culturale ale locuitorilor 
Bucureștiului.
Mergând mai departe cu raționamentul, ne 
așteptăm ca persoanele angajate în anumite 
practici ce denotă un anumit tip de motivație 
să fie interesate de activități culturale 
publice specifice. Astfel, ne așteptăm ca o 
anumită motivație culturală să fie asociată 
cu un consum cultural public specific, dat de 
tipul evenimentului și frecvența participării 
la acesta.
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CONSUM CULTURAL PUBLIC. 
AŞTEPTĂRI ŞI NIVEL DE 
SATISFACŢIE

Studiile de comunitate din a doua 
jumătate a sec. al XX-lea au legat 
petrecerea timpului liber de rolurile 

sociale9 şi, prin aceasta, satisfacţia generată 
de activităţile din timpul liber de înţelesuri şi 
relaţii activate în acest context. Din perspectiva 
lui Bourdieu10, aceste înţelesuri nu sunt 
construite în interacţiuni sigulare şi, mai mult 
decât atât, pusă în faţa unei situaţii specifice, o 
persoană nu este liberă să aleagă orice acţiune, 
ci paleta este restrânsă la practici considerate 
acceptabile pentru poziţia sa socială, ca membru 
al unui grup sau al unei clase sociale. Această 
acceptabilitate este motivată pe de o parte de 
o serie de dispoziţii determinate de ceea ce 
autorul numeşte habitus, concept pe care îl vom 
explicita în cele ce urmează, şi pe de altă parte 
de o evaluare practică a situaţiei, practicalitate 
dată de precepte etice încorporate în conştient 
sau în incoştient în procesul de socializare pe 
parcusul vieţii.  

Definiţia habitusului, aşa cum e propusă de 
Bourdieu, vizează „sisteme de dispoziţii durabile 
şi transpozabile, structuri structurate predispuse 
9 J. Kelly, Leisure, în Borgatta, E. F., & Montgomery,  

R. J. (eds.) Encyclopedia of sociology, ed. a 2-a, volumul 3, 
pp. 1581-1591

10 P. Bourdieu, Outline of a theory of practice, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1977, pp. 86-7

să funcţioneze ca structuri care structurează, 
adică principii ale generării şi structurării de 
practici şi reprezentări.”11 Fiind o reflectare a 
obiectivităţii structurilor contextuale, cum ar fi 
de pildă comportamentele învăţate în familie, 
aceste dispoziţii prezintă o afinitate faţă de 
structurile ce reprezintă mediul de acţiune şi 
care, într-o formă anterioară, le-au determinat –  
întocmai cum aceste comportamente învăţate 
îşi găsesc uşor locul în situaţiile cotidiene 
în virtutea obişnuinţei. Astfel, practicile se 
potrivesc în cadrul structurilor care le generează 
şi le reclamă. Această înţelegere postulează o 
asociere între nivelul de satisfacţie şi motivaţie, 
pe de o parte, şi, pe de altă parte, între nivelul 
de satisfacţie şi habitus, înţeles aici ca dispoziţii 
de a acţiona date în principiu de caracteristicile 
socio-demografice ale unei persoane (vârstă, 
sex, educaţie, status ocupaţional, venit).  

Cu această ultimă ipoteză ne propunem şi 
să aflăm care este profilul socio-demografic 
al persoanelor care sunt cele mai mulţumite 
şi al celor care sunt cele mai nemulţumite. Un 
alt obiectiv pentru această parte este să aflăm 
şi care sunt barierele şi oportunităţile pentru 
consumul cultural în cazul bucureştenilor.

11 Ibid., p. 72
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SINELE SOCIAL.  
IMPLICARE ÎN PROIECTE  
LA NIVEL LOCAL

O idee des vehiculată, pentru care s-au 
luptat de altfel generaţiile care ne 
preced, este aceea a unei libertăţi de 

alegere din ce în ce mai crescute în viaţa de zi 
cu zi, în detrimentul fie al constrângerilor de tip 
cenzură, fie al etapelor prefigurate aproape de 
la naştere din modelele tradiţionale care erau 
relativ răspândite până acum 25-30 de ani. În 
acest context al libertăţii de alegere, în care în 
societăţile moderne suntem nevoiţi mult mai 
mult decât părinţii noştri să ne construim viaţa 
bucată cu bucată, în care nu există modele sau 
ghiduri universal valabile, Cohen-Gewerc şi 
Stebbins discută două procese importante ale 
acestor timpuri, de individuaţie şi alienare, 
ambele rezultând în procesul de obişnuire 
la noile norme de desfăşurare a vieţii.12 
Confruntaţi cu o astfel de libertate, oamenii 
au mai multe strategii, dintre care: fie depun 
eforturi să obţină un statut distinctiv care să le 
fie recunoscut în grupurile din care fac parte, fie, 
dimpotrivă, debusolaţi de posibilităţi, încearcă 
să adopte o poziţie de anonimat, adoptând 
strategii deja încercate de ei şi de alţii şi în 
general activităţi care să le dea un sentiment de 
familiaritate, apartenenţă şi siguranţă. Ambele 
12 E. Cohen-Gewerc şi R. A. Stebbins, Serious leisure and 

individuality, McGill-Queen’s University Press, Montreal, 
2013, pp. 119-144.

tipuri de alegeri pot duce în viziunea autorilor 
la o înstrăinare de sine şi de ceilalţi în măsura în 
care nu sunt făcute constructiv, iar propunerea 
lor este ca indivizii să încerce să-şi construiască 
individualităţile, investind în relaţiile din 
comunitatea de care aparţin. Făcând o paralelă 
cu domeniul cultural care este de interes în 
această lucrare, bucureştenii ar avea de câştigat 
conform acestui raţionament din participarea 
la evenimente culturale desfăşurate la nivel de 
comunitate de cartier atât la nivel personal, cât 
şi la nivelul colectivităţii din care face parte. 

Mai întâi, cum subliniază şi Cohen-Gewerc 
şi Stebbins13, realitate pusă în discuţie de mult 
timp (vezi, de pildă, Simmel14), activităţile de 
relaxare sunt un mod bun de a experimenta în 
relativă siguranţă libertatea, şi bineînţeles că aici 
activităţile culturale nu fac notă discordantă. La 
nivel personal, beneficiile privesc cultivarea unor 
interese culturale, a unei recunoaşteri şi aprecieri 
din partea celorlalţi, în timp ce la nivel colectiv 
astfel de proiecte cresc potenţialul descoperirii 
unei identităţi comune şi dezvoltă un simţ de 
apartenenţă la comunitate. Ne întoarcem astfel 
la teoria structurării propusă de Giddens, în care 
structurile sociale constituie contextul de acţiune 
(în acest caz vorbim de structurile formale şi 
informale disponibile la nivelul cartierelor din 
Bucureşti), dar în acelaşi timp acţiunile noastre 
au potenţial de perpetuare sau transformare a 
realităţilor sociale care ne înconjoară. 

13 Ibid., pp. 64-5.
14 G. Simmel, The sociology of sociability, American journal 

of sociology, 1949, pp. 257-8
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Astfel, de pildă, avem de ales între a 
trece nepăsători pe lângă vecinii noștri, 
adâncindu-ne în preocupările noastre 
individuale și înstrăinându-ne pe zi ce 
trece de comunitatea în care trăim, sau de 
a ne implica în dezvoltarea unor proiecte 
culturale la nivel local care să crească 
contextele de socializare și dezvoltare a 
comunității. După cum reiese din această 
argumentație, propunem o legătură mutual 
benefică între domeniul cultural și cel social.

Pentru această parte, propunem o serie 
de întrebări deschise: Cât de cunoscute le sunt 
bucureştenilor evenimentele care se desfăşoară în 
cartierele lor? Cine sunt cei care participă şi cine 
sunt cei care nu participă la aceste evenimente? 

În cele ce urmează, ne vom ocupa de 
motivaţiile care subliniază caracteristicile 
particulare ale produselor culturale. Mai specific, 
prima parte a analizei va discuta motivaţii de 
consum legate de dezvoltarea sinelui individual, 
urmând ca în partea a doua să mutăm discuţia 
spre aspectele funcţionale ale consumului 
cultural, pentru ca în ultima parte să acordăm 
atenţia cuvenită motivării sinelui social.

O TIPOLOGIE A 
MOTIVAŢIILOR 
BUCUREŞTENILOR

Putem distinge între diferite motivaţii de 
consum cultural în funcţie de practicile culturale 
ale locuitorilor Bucureştiului.

Pentru a verifica prima ipoteză, este 
suficient să vedem în ce măsură preferinţele 
bucureştenilor cu privire la desfăşurarea 
unor activităţi culturale (cum ar fi urmărirea 
emisiunilor televizate, ascultarea emisiunilor 
radio, urmărirea filmelor, lecturarea cărţilor, a 
ziarelor sau a revistelor, pictura, cântatul sau 
dansul) se grupează pentru a ne da seama de 
motivaţiile specifice. Pentru a facilita înţelegerea 
metodei, să ne imaginăm că ne interesează în 
ce măsură în programul săptămânal al unei 
persoane există o afinitate între diferite tipuri 
de practici cum sunt, de pildă, lectura cărţilor şi 
lectura ziarelor, respectiv urmărirea de emisiuni 
televizate sau a filmelor, şi cum se concentrează 
aceste practici în timp pe parcursul săptămânii, 
acest lucru fiind sugestiv pentru raţiunile 
realizării practicilor respective. 

Analizele statistice15 confirmă într-adevăr 
intuiţia afinităţii dintre practici care trădează 
15 În acest caz, am făcut uz de metoda analizei factoriale, 

alegând ca metodă PCA, rotaţie Varimax; KMO test = 0,761 
> 0.6, care presupune existenţa unor corelaţii parţiale 
suficient de mari între variabilele folosite, astfel încât 
analiza să fie fezabilă. Variabilele măsurate se încarcă bine 
în fiecare dintre cei trei factori, cu cele mai mici valori între 
0,59 şi 0,74 pentru variabilele ce corespund motivaţiei 
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o dispoziţie a indivizilor, numită de noi aici 
motivaţie de consum cultural.

Astfel, persoanele care urmăresc emisiuni 
televizate tind să aibă aceeași gamă de 
motivații ca cele care urmăresc și emisiuni 
radio, respectiv filme, motivații pe care le 
vom numi de divertisment. Bucureștenii 
care practică mai des lectura cărților tind să 
aibă motivații similare cu ale celor care citesc 
mai des ziare și reviste, motivații numite aici 
intelectuale, iar cei care declară că dansează 
mai frecvent trădează același fel de motivații 
ca cei care cântă sau pictează mai frecvent, 
înțeleasă aici ca motivații artistice.

de divertisment şi cele mai mari între 0,74 şi 0,88 pentru 
variabilele ce corespund motivaţiei intelectuale. Important 
de menţionat este că am renunţat la variabila care măsura 
frecvenţa ascultării de muzică pentru că nu era clar 
căreia dintre motivaţii îi corespunde (de divertisment sau 
artistice), întrucât pe de o parte dansul şi cântatul presupun 
şi ascultarea de muzică, iar pe de altă parte oamenii ascultă 
muzică şi ca metodă de relaxare/amuzament etc.

Bineînţeles că aceste motivaţii apar arareori 
în formă pură şi că o persoană poate acţiona în 
virtutea mai multor tipuri de motivaţie. Pentru 
a nu neglija acest aspect al realităţii de consum 
cultural, am adoptat următoarea convenţie: 
dacă o persoană declară că în ultimele 12 luni 
a practicat în medie de 1-2 ori pe lună activităţi 
din gama celor de divertisment, considerăm că 
persoana respectivă demonstrează motivaţii de 
divertisment; dacă aceeaşi persoană declară că 
în intervalul de timp menţionat a practicat în 
medie de 1-2 ori pe lună activităţi denumite aici 
artistice, atunci persoana dă dovadă de motivaţii 
de divertisment şi artistice. 
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Graficul 1.Tipuri de motivaţii de consum cultural întâlnite în rândul bucureştenilor16

16 * Motivaţiile pur intelectuale reprezentau doar 0,6%, în timp ce motivaţiile intelectuale şi artistice 1,9%, dar pentru a facilita 
analizele ce urmează am inclus prima categorie în cea de-a doua. 

   ** Motivaţiile complexe includ cele trei tipuri: divertisment, intelectuale şi artistice.
   *** Categoria alte motivaţii este specifică persoanelor care în medie practică de mai puţin de 1-2 ori pe lună activităţi specifice 

fiecăreia dintre cele trei tipuri de motivaţie cu care lucrăm.

Gândindu-ne la raţiunile din spatele acestor 
motivaţii, putem asocia uşor motivaţiile de 
amuzament cu dorinţa de detaşare de problemele 
zilnice, cu aşa-numita evadare din cotidian; 
motivaţiilor intelectuale le pot fi asociate dorinţa 
de stimulare a gândirii şi antrenare a acesteia în 
activitatea culturală căreia îi acordă atenţie; nu 
în ultimul rând, motivaţiile artistice trădează 
pasiunea pentru activităţile culturale în sine şi 
o acuitate perceptivă mai ridicată atât pentru 
forma, cât şi pentru conţinutul acesteia. 

Astfel, descoperim publicul bucureștean al 
activităților culturale ca fiind interesat în 
special de evenimente ce propun escapade 
din rutina zilnică. Majoritatea bucureștenilor 
se încadrează deci în această categorie, iar 
jumătate din această majoritate apare ca 
fiind sensibilă la provocări intelectuale, pe 
care le cultivă.
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Procentul scăzut al persoanelor care 
manifestă motivaţii artistice corespunde din nou 
cu profiluri ale participanţilor la evenimente de 
cultură identificate în literatura de specialitate. 
În acord cu o perspectivă propusă de Becker,17 
aceste persoane ar face parte preponderent 
dintr-un cerc intim al domeniului cultural, 
având experienţă directă în acest domeniu 
(studii, muncă), lucru uşor verificat printr-o 
asociere a motivaţiilor subliniate aici cu 
ocupaţiile respondenţilor şi cu domeniul în 
care au studiat. Din păcate, aceasta va rămâne 
la nivel de sugestie pentru următoarele studii, 
întrucât angajaţii în domeniul culturii sunt 
în număr mic în eşantion, lucru care nu ne 
permite să facem generalizări cu privire la 
dispoziţiile motivaţionale ale acestora şi nu 
avem informaţii despre domeniul în care au 
studiat respondenţii.

O anumită motivaţie culturală va fi asociată 
cu un consum cultural public specific, dat de 
tipul evenimentului şi frecvenţa participării la 
acesta.

Dat fiind faptul că motivaţia culturală 
aşa cum este ea definită aici reprezintă o 
serie de disponibilităţi faţă de acţiuni de 
consum cultural, o legătură între motivaţie şi 
participare ar fi de la sine înţeleasă. Aplicată 
la nivelul locuitorilor din Bucureşti, vedem că 
într-adevăr asocierea se confirmă.

Înainte de a ne uita la felul în care diferite 
dispoziţii motivaţionale se află în legătură 
cu activităţi culturale individuale în cazul 

17 H. S. Becker, Art Worlds, pp. 52-54

consumatorilor fideli, propunem spre analiză 
legătura dintre aceste dispoziţii şi frecvenţa 
participării la evenimente culturale în general. 

O primă observație derivă din faptul 
menționat anterior că motivațiile de 
divertisment și asocierea între motivațiile 
de divertisment și cele intelectuale domină 
în rândul bucureștenilor. O informație 
suplimentară pe care o aflăm din această 
verificare este că asocierea dintre 
motivațiile intelectuale și de divertisment 
sunt distribuite în mod similar atât în 
grupul consumatorilor, cât și în cel al non-
consumatorilor. Ce îi diferențiază pe aceștia 
din urmă este că par să acorde o mai mare 
importanță motivațiilor de divertisment 
(49% dintre non-consumatori demonstrează 
motivații pure de divertisment).

După cum arată tabelul nr. 1, pe măsură ce 
atenţia noastră se îndreaptă asupra grupurilor 
cu un consum cultural mai frecvent, motivaţiile 
pure de divertisment joacă un rol din ce în 
ce mai puţin important, astfel că, ajungând la 
consumatorii fideli, vedem că aceste motivaţi se 
manifestă doar la 13% dintre ei.

Un alt rezultat important este că, pe măsură ce 
frecvenţa de participare la evenimente culturale 
creşte, un alt tip de configurare al motivaţiilor 
devine mai important, şi anume acela al motivaţiilor 
complexe care, deşi sunt aproape inexistente la 
nivelul non-consumatorilor, reprezintă dispoziţiile 
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a 34% dintre consumatorii fideli. Cu alte cuvinte, 
pe lângă motivaţiile intelectuale şi de divertisment, 
dispoziţiile artistice ocupă un rol important în 
viaţa de zi cu zi a acestor persoane.

Aceste rezultate sunt parţial confirmate şi de 
studii care investighează motivaţiile de consum 
cultural, aşa cum sunt ele experimentate 
de oameni, cum e de pildă articolul lui Ben 
Walmsley18 menţionat la începutul acestui 
capitol, care se bazează pe observaţii şi 
interviuri cu 42 de persoane, care erau fie 
spectatori fideli, fie implicate în procesul de 
producţie al reprezentaţiilor unui teatru, a 
două teatre importante, unul din Australia, 
celălalt din Marea Britanie. Acesta a identificat 
în primele trei motivaţii principale ale 
spectatorilor ceea ce el numeşte edutainment 
(activităţi distractive cu potenţial educativ) şi 
escapism (evadare din cotidian), motivaţii ce 
pot fi uşor asemuite motivaţiilor intelectuale şi 

18  Walmsley, Opcit., pp. 335-351.

de divertisment, respectiv motivaţiilor „pure” 
de divertisment, două dintre motivaţiile 
principale pe care le-am identificat aici ca fiind 
cele mai importante. 

În cazul studiului său, ca şi în multe altele, 
experienţa emoţională este un factor important 
care motivează oamenii să participe la 
evenimente culturale. Această motivaţie nu face 
obiectul specific al prezentei cercetări pentru 
că o considerăm inerentă actului cultural, 
fie că vorbim de apelul la emoţii în scopul 
amuzamentului sau al detaşării de cotidian, 
fie că face parte din procesul de înţelegere a 
produsului cultural de către consumator, ori 
poate ca aspect al coprezenţei participanţilor la 
evenimente culturale, după cum vom vedea mai 
bine în partea a doua a analizei. Prin urmare, ea 
este de cele mai multe ori parte componentă a 
celor trei tipuri de motivaţii pe care le analizăm 
aici, la fel de bine cum poate exista şi în afara lor.
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Tabelul 1. Tip de motivaţie al bucureştenilor în funcţie de frecvenţa participării  
la evenimente culturale

Motivaţii de 
divertisment

Motivaţii de 
divertisment 

şi artistice

Motivaţii  
intelectuale şi  

de divertisment

Motivaţii  
artistice şi  

intelectuale

Motivaţii 
complexe

Alte  
motivaţii Total

Non-consumatori 49% 1% 40% 3% 1% 6% 100%
Consum foarte rar  
(< 2 ori/an) 42% 1% 33% 4% 3% 17% 100%

Consum rar  
(<1dată/lună) 39% 4% 45% 3% 4% 5% 100%

Consum des  
(1-2 ori/lună) 20% 6% 57% 3% 14% 0% 100%

Consumatori fideli  
(>2 ori/lună) 13% 6% 45% 0% 34% 2% 100%

*Cramer’s V = 0,261, p<0,001; Chi Square = 304,889, p<0,001.

Datele ne mai spun şi că una dintre cele 
mai interesante dispoziţii de motivaţii este 
identificată în cazul consumatorilor fideli. Aici, 
pe de o parte, nu putem vorbi despre lipsa 
motivaţiilor substanţiale de divertisment (valori 
foarte mici sau 0 în cazul motivaţiilor care nu 
includ această componentă), dar în acelaşi timp 
am putea vorbi despre conturarea a trei segmente 
de public, dintre care cei care merg doar pentru 
amuzament reprezintă un număr mic relativ la 
totalul publicului. O întrebare suscitată de această 
distribuţie a motivaţiilor ar fi dacă acestea se 
păstrează în cazurile evenimentelor culturale 
specifice sau în ce măsură variază ele în funcţie 
de eveniment. Cu alte cuvinte, consumatorii fideli 
sunt motivaţi de dispoziţii similare, indiferent de 
eveniment, sau motivaţiile sunt specifice fiecărui 
tip de activitate?

Privind la tabelul de mai jos, ne dăm seama că 
vorbim de aproximativ aceleași motivații care 
caracterizează segmentele reprezentative ale 
consumatorilor bucureșteni și aceste segmente 
de public sunt de mărimi similare. O notă 
oarecum aparte în peisajul consumatorilor 
frecvenți de reprezentații culturale publice 
este dată de consumatorii de filarmonică 
și vizitatorii de muzee. În cazul acestora, 
procentul persoanelor care participă doar din 
motive de divertisment este extrem de redus 
(sub 10%). În schimb, în cazul filarmonicii 
observăm că există un interes crescut pentru 
concerte din partea persoanelor care în viața 
de zi cu zi au preocupări de divertisment și 
artistice.
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Important de precizat este şi că cel mai 
larg segment de public cu motivaţii pure de 
divertisment se regăseşte în cazul consumatorilor 
de proiecţii cinematografice, cel mai larg segment 

de public cu motivaţii complexe frecventează des 
muzeele, în timp ce filarmonica şi spectacolele de 
teatru suscită un interes deosebit consumatorilor 
cu motivaţii intelectuale şi de divertisment.

Tabelul 2. Motivaţii ale participanţilor la evenimente culturale,  
în funcţie de tipul evenimentului

Tip de public

Tipuri de motivaţii întâlnite la con-
sumatorii cei mai fideli (>5 ori în anul 

precedent); prezentate în ordinea 
frecvenţei, >10%.

Public cinematograf C (44%); A (27%); E (21%)
Auditoriu operă C (44%); E (30%); A (17%)

Auditoriu filarmonică C (54%); E (23%); B (15%)
Auditoriu teatru C (52%); E (25%);A (14%)

Auditoriu spectacole de divertisment şi alte concerte C (46%); E (27,5%); A (14,5%)
Participanţi la festivaluri C (43%); E (23%); A (20%)

Vizitatori de muzee C (42%); E (37%)
Vizitatori de expoziţii în galerii C (48%); E (27%);A (19%)

Participanţi la sărbători locale şi târguri de meşteşugari C (44,5%); E (24%);A (20%)

A – Motivaţii de divertisment; B – Motivaţii de divertisment şi artistice; C – Motivaţii intelectuale şi 
de divertisment; D – Motivaţii artistice şi intelectuale; E – Motivaţii complexe; F – Alte motivaţii.

Exemplu de lectură: Dintre persoanele cel mai des întâlnite în rândul consumatorilor de proiecţii 
cinematografice, cele mai multe demonstrează motivaţii de divertisment şi intelectuale, în timp ce 
o altă proporţie importantă este impulsionată de motivaţii dominante de divertisment. 21% dintre 
participanţi manifestă motivaţii complexe.
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NIVEL DE SATISFACŢIE, BARIERE ŞI OPORTUNITĂŢI DE 
CONSUM CULTURAL 

Graficul 2. Nivelul de satisfacţie al bucureştenilor cu privire la evenimentele culturale locale19

Referitor la numărul și calitatea evenimentelor 
culturale locale, bucureștenii par a fi mai mult 
mulțumiți decât nemulțumiți de acestea, fie că 
vorbim de cele care se desfășoară în instituții 
publice de cultură, fie că ne referim la cele 
care se desfășoară în aer liber. Diferența de 
procente în rândul celor mulțumiți de ambele 
tipuri de evenimente, respectiv în rândul 
celor nemulțumiți, este de aproximativ 3%, 
respectiv 4%, şi ne arată că aprecierea este 
ușor mai ridicată în cazul evenimentelor 
desfășurate în instituții publice, în defavoarea 
celorlalte.

19

19 Procentele sunt calculate din numărul persoanelor care 
şi-au exprimat părerea cu privire la nivelul de satisfacţie 
în legătură cu evenimentele culturale locale, excluzând 
persoanele care nu au vruut să răspundă la aceaste 
întrebări şi pe cele care nu au ştiut ce să răspundă.

Astfel, 37% dintre respondenţi au apreciat 
ca mulţumitoare şi foarte mulţumitoare 
calitatea şi numărul evenimentelor organizate 
în spaţii instituţionale publice. Cei care se 
arată indiferenţi sunt în ambele situaţii mai 
numeroşi, atât faţă de cei mulţumiţi, cât şi faţă 
de cei nemulţumiţi, respectiv 40% în cazul 
evenimentelor din cadrul instituţiilor şi 39% în 
cazul evenimentelor în aer liber. 

Pentru a înţelege mai bine aceste date, 
propunem să aflăm căror tipuri de dispoziţii 
reuşesc aceste evenimente să se adreseze, 
care sunt caracteristicile oamenilor care şi-au 
exprimat aceste păreri şi să vedem în ce măsură 
aprecierile pot fi extinse la nivelul întregii 
populaţii bucureştene. Prin urmare, să examinăm 
ipotezele enunţate în prima parte a capitolului.
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Ne aşteptăm ca nivelul de satisfacţie faţă de 
numărul şi calitatea evenimentelor culturale 
desfăşurate în spaţiul public şi în instituţii de 
cultură să varieze în funcţie de motivaţie.

Referindu-ne mai întâi la evenimentele din 
instituţiile de cultură, observăm că asocierea 
dintre nivelul de satisfacţie şi motivaţii este 
semnificativă statistic, existând o probabilitate 
foarte mare (95%) ca aceasta să se regăsească 
la nivelul populaţiei bucureştene, adică să existe 
în realitate şi să nu fie produsul unor artificii de 
culegere a datelor sau de calcul. Fiind în general 
cei mai numeroşi cei care au motivaţii pure de 
divertisment şi motivaţii de divertisment şi 
intelectuale, aceste categorii domină atât în 
rândul celor mulţumiţi, cât şi în rândul celor 
nemulţumiţi. Prin urmare, sugerăm să privim 
lucrurile din perspectiva motivaţiei pentru a 

vedea care este nivelul de satisfacţie în interiorul 
fiecărui grup de persoane cu motivaţii similare. 

Este suficient să privim tabelul nr. 3 pentru a 
ne da seama că activităţile desfăşurate în spaţiul 
public par să fie cel mai mult în asentimentul 
oamenilor cu motivaţii de divertisment şi 
artistice, găsind o apreciere foarte ridicată şi 
din partea celor care au motivaţii complexe, 
procentul fiind de 48% din rândul fiecărui 
grup. În rândul celor motivaţi mai degrabă de 
divertisment, cei mai mulţi nu înclină nici spre 
o apreciere pozitivă, nici spre una negativă, însă 
o proporţie substanţială pare să le aprecieze 
(38%), prin urmare aceste activităţi reuşesc 
într-o măsură mai mică să mulţumească acest 
public, situaţie similară cu cea a persoanelor cu 
motivaţii intelectuale şi de divertisment.

Tabelul 3. Asocierea dintre nivelul satisfacţiei faţă de numărul şi calitatea  
evenimentelor desfăşurate în spaţii publice de cultură şi motivaţii

Motivaţii de di-
vertisment

Motivaţii de di-
vertisment şi 

artistice

Motivaţii intelec-
tuale şi de diver-

tisment

Motivaţii artisti-
ce şi intelectuale

Motivaţii 
complexe

Nemulţumit 27% 11% 22% 23% 14%

Nici nemulţumit, 
nici mulţumit 38% 41% 42% 46% 38%

Mulţumit 35% 48% 36% 31% 48%

Total (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Chi Square = 20,731, p<0.05.
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Faţă de aprecierea evenimentelor din 
spaţii publice, aprecierea celor în aer liber nu 
diferă dacă luăm în considerare persoanele cu 
motivaţii de divertisment, pe cele cu motivaţii 
intelectuale şi de divertisment, respectiv pe 
cele cu motivaţii complexe, unde nivelul de 
satisfacţie este aproximativ la fel distribuit. 
Cu alte cuvinte, din cadrul primelor două 
categorii, oamenii sunt mai degrabă indecişi 
cu privire la adecvarea calităţii şi numărului 
de spectacole în aer liber la dorinţele lor. 
Persoanele cu motivaţii complexe tind mai 
degrabă să aprecieze conţinutul şi frecvenţa 
acestor evenimente.

Pe de altă parte, dacă evenimentele 
culturale din cadrul instituțiilor publice 
sunt considerate satisfăcătoare de cei mai 
mulți oameni interesați de activități de 
divertisment și artistice, situația este diferită 
în ceea ce privește evenimentele în aer liber, 
unde numărul de oameni nemulțumiți crește 
de la 11% la 28%, în timp ce numărul celor 
cu motivații artistice și intelectuale care se 
declară mulțumiți de aceste evenimente este 
ușor mai mare decât în situația precedentă.

Desigur că aceste procente nu ne-ar spune 
mare lucru dacă totalul la care s-ar raporta 

ar fi diferit, însă numărul de persoane care 
manifestă dispoziţii de divertisment şi artistice, 
care şi-au exprimat nivelul de satisfacţie cu 
privire la evenimentele culturale petrecute în 
aer liber este cu unu mai mare decât numărul 
celor care şi-au exprimat părerea referitor 
la  evenimentele desfăşurate în instituţii, prin 
urmare procentele sunt comparabile.

Neavând alte informaţii de care să facem 
uz pentru o eventuală explicaţie, putem lansa 
ipoteze suplimentare care pot fi verificate în 
studii viitoare. Este posibil ca fie spectacolele 
să aibă un conţinut mai serios, care să fie 
apreciat mai mult de persoanele cu înclinaţii 
intelectuale, dar considerat nu tocmai 
potrivite pentru amuzament în aer liber de 
persoanele care participă din dorinţa de a 
se deconecta de la evenimentele cotidiene 
şi de a se relaxa, fie aşteptările persoanelor 
care manifestă şi dispoziţii intelectuale nu 
sunt atât de ridicate şi acestea mizează mai 
mult în cazul spectacolelor în aer liber pe un 
conţinut artistic sau de divertisment, faţă de 
evenimentele din spaţii culturale de la care 
aşteptările sunt mai ridicate şi mai variate. 
O altă explicaţie este că nivelul motivaţiilor 
intelectuale de care vorbim aici este moderat, 
lucru care va fi verificat în discuţiile pe 
marginea tabelului nr. 7.
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Tabelul 4. Asocierea dintre nivelul satisfacţiei faţă de numărul şi calitatea  
evenimentelor desfăşurate în aer liber şi motivaţii

Motivaţii de 
divertisment

Motivaţii de 
divertisment 
şi artistice

Motivaţii intelec-
tuale şi de diver-

tisment

Motivaţii artis-
tice şi intelec-

tuale

Motivaţii 
complexe

Nemulţumit 31% 28% 27% 25% 22%

Nici nemulţumit,  
nici mulţumit 37% 33% 42% 37% 31%

Mulţumit 32% 39% 31% 38% 47%

Total (%) 100 100 100 100 100

Chi Square = 18,164, p<0.1.

Aşteptarea este ca nivelul de satisfacţie faţă 
de numărul şi calitatea evenimentelor culturale 
desfăşurate în spaţiul public şi în instituţii de 
cultură să fie diferit în funcţie de frecvenţa de 
consum cultural, dar şi de tipul de activitate 
culturală consumată.

Totuşi, observăm că deşi motivaţiile ne-
au ajutat să vedem cărui public reuşesc 
evenimentele culturale să se adreseze, nu ne dă 
prea multe indicii despre cum variază nivelul de 
satisfacţie. Pentru a afla mai multe informaţii 
despre caracteristicile publicului care manifestă 
un anumit nivel de satisfacţie faţă de numărul 
şi calitatea evenimentelor, ne este de ajutor să 
verificăm legătura nivelului de satisfacţie cu 
frecvenţa participării la eveniment, respectiv cu 
tipul de eveniment evaluat. 

Frecvenţa cu care o persoană participă la 
un tip de eveniment cultural ne dă informaţii 

preţioase cu privire la cunoaşterea potenţială 
pe care aceasta o are despre instanţe specifice 
ale evenimentului respectiv. Sau, altfel spus, 
frecvenţa participării ne poate spune dacă 
părerea pe care respondentul o emite derivă 
dintr-o familiaritate cu tipul de eveniment 
apreciat sau dacă această părere este formată 
din experienţele altora semnificativi din viaţa 
lor sau prin alte metode, cum ar fi mass-media. 
Astfel, aprecierile persoanelor care merg des şi 
foarte des sunt de luat în seamă ca o evaluare 
pertinentă a tipului de eveniment, care ar 
putea ridica semne de întrebare cu privire 
la ameliorarea calităţii acestuia, în timp ce 
aprecierile persoanelor care merg rar sau foarte 
rar sunt importante din punctul de vedere al 
schimbărilor care ar putea fi făcute pentru 
a-i atrage mai mult, deci a motivelor care i-ar 
determina să participe mai des. În acest scop, ne 

AȘTEPTĂRI ȘI MOTIVAȚII  
DE CONSUM CULTURAL  

ÎN BUCUREȘTI



166

166

vom ocupa în ultima secţiune a capitolului atât 
de motivele care ar creşte frecvenţa participării, 
cât şi de aşteptări, în special cele cu privire la 
aspectele funcţionale ale evenimentelor, care 
să favorizeze trăirea experienţelor pe care 
evenimentele culturale le propun.

Pe de altă parte, dacă evenimentele 
culturale din cadrul instituțiilor publice 
sunt considerate satisfăcătoare de cei mai 
mulți oameni interesați de activități de 
divertisment și artistice, situația este diferită 
în ceea ce privește evenimentele în aer liber, 
unde numărul de oameni nemulțumiți crește 
de la 11% la 28%, în timp ce numărul celor 
cu motivații artistice și intelectuale care se 
declară mulțumiți de aceste evenimente este 
ușor mai mare decât în situația precedentă.

S-ar putea argumenta că această asociere 
nu ne poate spune nimic, din păcate, despre 
cauzalitate, astfel încât nu avem informaţii care 

să ne spună dacă oamenii merg des pentru că 
sunt mulţumiţi sau sunt mulţumiţi pentru că 
merg des şi în fapt le place tipul de eveniment. 
Totuşi, această situaţie poate fi elucidată logic, 
dat fiind faptul că întrebarea se referă clar la 
numărul şi calitatea evenimentelor. Ne referim 
aici la caracteristici care nu ţin de tipul de 
eveniment, ci de o apreciere generală a cazurilor 
particulare de eveniment. Spre exemplu, dacă 
ne gândim la spectacolele de teatru, fiind puşi 
în situaţia de a evalua numărul şi calitatea celor 
din Bucureşti din cursul anului trecut, indiferent 
cât de mult ne place teatrul în general, ne putem 
exprima satisfacţia sau insatisfacţia cu privire la 
ce înţelegem noi prin calitatea evenimentelor, 
referindu-ne la cele la care am participat. Este 
posibil, deşi nu necesar, ca persoanele care 
merg mai des să aibă o idee mai clară despre ce 
presupune un eveniment de calitate, în timp ce 
persoanele cu un nivel mai scăzut de participare 
să se refere la calitate mai curând ca la un grad 
de adecvare a evenimentului la gusturile şi 
motivaţiile sale.  
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Tabelul 5. Nivelul satisfacţiei faţă de numărul şi calitatea evenimentelor desfăşurate  
în instituţii publice de cultură în funcţie de frecvenţa consumului cultural

Niciodată Foarte rar Rar Des Foarte des Total

Nemulţumit 15% 26% 25% 21% 13% 100%

Nici nemulţumit, nici mulţumit 11% 25% 22% 30% 12% 100%

Mulţumit 13% 14% 19% 33% 21% 100%

Chi Square = 34, 671, p<0,001.

Tabelul 6. Nivelul satisfacţiei faţă de numărul şi calitatea evenimentelor desfăşurate  
în aer liber în funcţie de frecvenţa consumului cultural

Niciodată Foarte rar Rar Des Foarte des Total

Nemulţumit 14% 23% 26% 24% 13% 100%

Nici nemulţumit, nici mulţumit 13% 26% 22% 29% 10% 100%

Mulţumit 11% 19% 17% 31% 22% 100%

Chi Square = 34,870, p<0,001.

Nivelul de satisfacţie faţă de numărul şi 
calitatea evenimentelor culturale va fi influenţat 
de caracteristicile socio-demografice ale unei 
persoane.

Nivelul de satisfacţie poate fi estimat în 
funcţie de felul în care acţionează asupra acestuia 
anumite caracteristici individuale, pe care noi 
le-am considerat ca fiind utile pentru a ne da o 
imagine a ceea ce Bourdieu denumea habitus, 
reprezentând acele dispoziţii de a acţiona 
condiţionate de elemente structurale. Mai precis, 
este vorba despre gen, vârstă, educaţie, ocupaţie, 

venitul gospodăriei, resurse culturale. Pe lângă 
caracteristicile socio-demografice, despre care 
s-a dovedit în repetate rânduri că influenţează 
atitudinea oamenilor faţă de evenimentele 
culturale, am ales să investigăm şi influenţa 
unor predictori de tipul caracteristicilor stilului 
de viaţă, care să reflecte mai mult capacitatea de 
acţiune a oamenilor, cum sunt tipul de motivaţie 
şi procentul din venitul gospodăriei20 alocat 
activităţilor culturale.

20 Este vorba aici despre procentul din venitul gospodăriei 
pentru luna anterioară celei în care s-a aplicat chestionarul.
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Pentru justificarea acestei alegeri, apelăm 
la două argumente. Primul ne este pus la 
dispoziţie de o cercetare pe consumul cultural 
din Marea Britanie, în domenii precum muzică, 
teatru, dans, proiecţii cinematografice şi arte 
vizuale, realizat de Chan şi Goldthorpe21. Ceea 
ce ei chestionează prin această cercetare este 
importanţa resurselor (economice, sociale, 
culturale) în participarea culturală şi măsura în 
care contribuie la explicarea participării şi alţi 
factori motivaţionali. Rezultatele lor arată că în 
fapt nu am greşi să atribuim o parte din explicaţia 
atitudinilor sau comportamentelor oamenilor 
vizavi de consumul cultural unor factori care 
ţin de stilul de viaţă, cum ar fi motivaţia de a 
păstra o anumită poziţie în cercul social din 
care o persoană face parte, de a demonstra 
anumite valori la care o persoană subscrie. 
Un al doilea argument este mai apropiat de 
contextul socio-istoric al României, preluat 
fiind dintr-un studiu calitativ realizat într-
un fost oraş industrial. Apropierea derivă din 
moştenirea comunistă şi cel puţin o perioadă de 
dezvoltare similară în perioada postcomunistă, 
în care odată cu privatizarea industriei a avut 
loc un proces de dezindustrializare, cunoscut 
de altfel ca o evoluţie postindustrială. În 
acest context, Ryabchuk şi Onyshchenko22 se 

21 T.W. Chan şi J. H. Goldthorpe, The social stratification 
of cultural consumption: Some policy implications of a 
research project, Cultural Trends, pp. 373-384.

22 A. Ryabchuk şi N.Onyshchenko, From Communism to 
Capitalism, from Production to Consumption: The Case of 
the Bilshovyk Plant and Shopping Center in Kyiv, Radical 
History Review, 2012, Nr. 114, p. 31.

alătură altor observatori (de exemplu: Mark 
Jayne23) pentru a nota că devansarea poziţiei 
de superioritate a procesului de producţie faţă 
de consum a determinat o schimbare în natura 
sursei de identitate a oamenilor. Dacă înainte 
de prăbuşirea comunismului munca, în special 
în industrie, constituia o sursă principală de 
identitate de sine, în prezent consumul pare să 
fi devenit mijlocul predilect de construire a unei 
identităţi şi de demonstrare a acesteia în public, 
şi aici ne referim atât la consumul de bunuri 
materiale, cât şi imateriale, inclusiv culturale.

Revenind la identificarea caracteristicilor 
publicului care apreciază numărul şi calitatea 
evenimentelor culturale în instituţii publice 
şi în aer liber ca fiind mulţumitoare şi foarte 
mulţumitoare, vă propunem analiza din tabelul 
nr. 7. Acesta ne spune nu numai caracteristicile 
care joacă un rol important în estimarea 
probabilităţii de a fi satisfăcut de caracteristicile 
evenimentelor culturale, ci şi cât de important 
este acest rol.

23  M. Jayne, Cities and Consumption, pp. 9-10.
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Tabelul 7. Caracteristici individuale care explică nivelul de satisfacţie  
faţă de evenimente publice24,25

Nume predictor

Evenimente desfăşurate  
în instituţii publice

Evenimente desfăşurate  
în aer liber

Probabilitatea de a fi 
mulţumit cu  

numărul şi calitatea 
evenimentelor

Mărimea  
efectului26

Probabilitatea de a fi 
mulţumit cu  

numărul şi calitatea 
evenimentelor

Mărimea 
efectului

Femeile faţă de bărbaţi - - Probabilitate mai mare Efect  
moderat

Persoanele care trăiesc în cuplu faţă 
de cele singure Probabilitate mai mică Efect  

moderat Probabilitate mai mică Efect  
moderat

Pensionarii faţă de angajaţi Probabilitate mai mare Efect  
puternic

Persoanele cu studii superioare faţă 
de cele cu studii medii şi inferioare Probabilitate mai mare Efect  

puternic - -

% venitul gospodăriei cheltuit  
pentru activităţi culturale - -

Probabilitate mai 
mare cu creşterea 

procentului
Efect slab

Motivaţiile de amuzament
Probabilitate mai mare 
cu creşterea nivelului 

acestor motivaţii
Efect slab - -

Motivaţiile intelectuale - -
Probabilitate mai mică 
cu creşterea nivelului 

acestor motivaţii
Efect slab

Frecvenţa participării la evenimente Probabilitate mai 
mare Efect slab - -

26

24 Rezultate ale unor regresii logistice care includ ca predictori sex, stare civilă, grupe de vârstă, nivelul de studii al 
respondentului, procentul din venit cheltuit pe activităţi culturale, tipuri de motivaţie şi frecvenţa participării la 
evenimente culturale în ultimele 12 luni. Pentru prima regresie: Chi Square (Hosmer and Lemeshow Test) = 5,336, p> 
0,05 (p=0.726); Cox & Snell R Square = 0,127, Nagelkerke R Square = 0,172. Pentru a doua regresie: Chi Square (Hosmer 
and Lemeshow Test) = 3.667, p> 0.05 (p=0,886); Cox & Snell R Square = 0,108, Nagelkerke R Square = 0,147. 

25 Acesterezultatesuntvalabilepentrucelmult un nivel de semnificaţie p<0.05. 
26 Acest indicator este construit în funcţie de raportul de şansă (notat cu Exp(B) în SPSS), atfel încât dacă şansele pe care le 
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Aflăm din tabel că există câteva diferențe 
între caracteristicile socio-demografice 
care ne dau indicații despre nivelul de 
satisfacție al bucureștenilor în funcție de 
tipul evenimentului. În cazul evenimentelor 
desfășurate în instituții publice, este mai 
probabil să fie mulțumiți de numărul și 
calitatea acestora pensionarii care au studii 
superioare și nu trăiesc în cuplu. Altfel, 
oricare dintre aceste trei caracteristici luate 
individual cresc probabilitatea ca o persoană 
să aibă un nivel de satisfacție mai ridicat față 
de evenimentele menționate.

Alte caracteristici care joacă un rol 
important în susţinerea unui nivel ridicat de 
satisfacţie sunt motivaţiile de amuzament şi 
participarea în mod frecvent la evenimente 
culturale. În situaţia evenimentelor desfăşurate 
în aer liber, continuă să aibă şanse mai mari 
să fie mulţumite persoanele care nu trăiesc în 
cuplu. În acest caz, probabilitatea creşte odată 
cu creşterea procentului din venitul cheltuit pe 

are un grup de a fi mulţumit de numărul şi calitatea 
evenimentelor de cultură în raport cu un alt grup (de 
exemplu: pensionari faţă de angajaţi) sunt de 1,001 până 
la de 1,3ori mai mari, atunci efectul este considerat slab, 
dacă şansele sunt de 1,301 până la de 1,75 orimai mari, 
atunci efectul este moderat, şi dacă raportul de şansă 
este mai mare decât 1,75, atunci efectul este considerat 
puternic. Folosim aceeaşi logică şi în ceea ce priveşte 
raportul de şanse rezultat în urma creşterii cu o unitate 
în cazul variabilelor de tip interval (de exemplu: venitul 
gospodăriei).

activităţi culturale şi scade în cazul persoanelor 
cu motivaţii intelectuale ridicate. 

Interpretarea datelor din tabelul nr. 7 impune 
câteva observaţii. Prima ar fi un punct comun 
care susţine nivelul de satisfacţie, indiferent 
de tipul evenimentului, şi anume prezenţa 
studiilor superioare. A doua observaţie ar fi o 
întărire a unei sugestii anterioare, şi anume că 
evenimentele desfăşurate în cadrul instituţiilor 
publice au un conţinut care tinde să placă mai 
mult oamenilor interesaţi de amuzament, 
acestea fiind capabile să distreze oamenii şi să 
ofere un mediu propice de deconectare. O a treia 
observaţie priveşte evenimentele desfăşurate 
în aer liber. Dacă tabelul nr. 4 ne spunea că 
dintre persoanele care au motivaţii artistice şi 
intelectuale cele mai multe sunt fie mulţumite de 
evenimentele desfăşurate în aer liber, fie undeva 
între mulţumire şi nemulţumire, din tabelul 
alăturat aflăm că, pe măsură ce motivaţiile 
intelectuale ale unei persoane sunt mai ridicate, 
probabilitatea ca aceasta să fie nemulţumită 
de acest tip de activităţi creşte. Acest lucru ar 
întări presupunerea că evenimentele în aer 
liber, în felul în care se prezintă acum, sunt de 
fapt menite destinderii şi amuzamentului. Din 
păcate, datele pe care le avem ne arată că ele nu 
reuşesc să acţioneze suficient de bine pentru a 
stimula aceste dispoziţii. 
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Grafic 3. Bariere şi oportunităţi de consum cultural27

27 Procentele din sectiunea bariere şi oportunităţi de consum cultural sunt calculate în funcţie de prima opţiune menţionată de 
către respondenţi. De asemenea, trebuie menţionat că procentele însumează 101% deoarece ultimele două variante de răspuns 
– „un confort mai mare al spaţiilor” şi „o mare varietate a evenimentelor” – au fostaproximate de la 0,5% la 1%.
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În urma unei analize a literaturii în domeniu 
şi a unui studiu bazat pe interviuri cu persoane 
care nu vizitaseră atracţii culturale în ultimii 
doi ani dinaintea interviurilor, cercetătorii 
australieni Kay, Wong şi Polonski28 au sintetizat 
barierele găsite în calea consumului cultural 
în opt categorii. Acestea se referă la bariere 
de ordin fizic şi personal, costuri, resurse de 
timp, bariere legate de natura produsului, 
de interes personal şi al grupului din care o 
persoană face parte, de înţelegere şi informare. 
În studiul pe care l-am desfăşurat, barierele 
au fost identificate în mod indirect, întrebând 
respondenţii ce i-ar determina să participe mai 
des la evenimente culturale. Răspunsurile se 

28 P. Kay, E. Wong şi M.J. Polonsky, Marketing Cultural 
Attractions: Understanding Non-Attendance and 
Visitation Barriers,în Marketing Intelligence and Planning, 
2009, Volum 27, Nr. 6, p. 4.

încadrează cu uşurinţă în categoriile: calităţi ale 
spaţiului (locuri de parcare, spaţii de socializare, 
evenimente organizate mai aproape de locuinţă 
/în cartier, mai multe spaţii culturale, un confort 
mai mare al spaţiilor), cost (discount/reducere 
pentru bilet de grup, intrare gratuită, preţuri 
mai accesibile), resurse de timp (mai mult timp 
liber), specificaţii ale produsului (echipament 
tehnic mai performant, organizare de sesiuni 
dedicate fanilor, o mai mare varietate a 
evenimentelor) şi informare (publicitate făcută 
din timp), piedici pe care o simplă schimbare de 
perspectivă le poate transforma în oportunităţi 
de încurajare a consumului cultural public în 
Bucureşti. 

Tabelul 8. Bariere care afectează participarea la evenimente culturale

Frecvenţă de 
participare la 
evenimente

Bariere care afectează consumul cultural
Total

Spaţiu Cost Timp Produs Informaţie

Niciodată 16% 59% 17% 3% 5% 100%

Foarte rar 16% 49% 25% 2% 8% 100%

Rar 20% 42% 23% 3% 12% 100%

Des 21% 40% 17% 3% 19% 100%

Foarte des 25% 42% 12% 4% 17% 100%

Chi Square = 50,104; p<0,001.
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Rezultatele din tabelul nr. 8 ne indică o 
diferenţă notabilă atât între consumatori şi cei 
care nu au participat niciodată în ultimele 12 
luni la activităţi culturale publice, cât şi în rândul 
consumatorilor, în funcţie de frecvenţa acestora. 

Mai întâi, observăm că printre non-
consumatori, barierele identificate sunt 
în primul rând legate de raportul dintre 
costul biletelor și resursele economice 
disponibile, pe care îl văd în defavoarea 
lor. Un al doilea criteriu ar fi lipsa de timp, 
dar într-o măsură mai mică decât e invocat 
de către persoanele care merg rar și foarte 
rar la evenimente culturale. Pe locul trei ca 
proporție din rândul non-consumatorilor se 
află persoanele care au nemulțumiri legate 
de spațiu, pe care fie le-ar vrea mai aproape 
de casă (9%), fie ar dori mai multe spații 
culturale (4%) ori ar dori să aibă mai multe 
spații de socializare în interiorul spațiilor 
culturale deja existente (2%).

Privind spre oamenii care au participat la 
evenimente culturale în ultimul an, ceea ce iese 
în evidenţă este natura diferită a provocărilor 
pe care aceştia le întâmpină în funcţie de 
frecvenţa de participare. Mai precis, cu cât o 
persoană merge mai des, cu atât justificările 
legate de cost şi timp scad în importanţă, 
crescând procentul celor care subliniază 
dorinţa de ameliorare a caracteristicilor 
spaţiului, a produselor culturale şi a publicităţii 

care le este făcută. Deşi mai puţin invocat decât 
în cazul persoanelor care participă mai rar sau 
deloc, motivele legate de preţul evenimentelor 
continuă să fie pe primul loc în cadrul barierelor 
menţionate de respondenţi. Este foarte 
important de menţionat că, în interiorul acestei 
grupe de motive, structura preferinţelor este 
foarte diferită. Pe de o parte, cu cât frecvenţa 
de participare creşte, cu atât persoanele doresc 
mai des reduceri pentru biletele de grup. 
32% dintre persoanele care frecventează des 
evenimente culturale şi 35% dintre cele care 
le frecventează foarte des, conform clasificării 
noastre, susţin că ar participa mai des dacă ar 
exista mai des reduceri de preţ pentru bilete 
de grup. Pe de altă parte, cu cât frecvenţa de 
participare scade, cu atât persoanele vor 
mai des intrare gratuită (până la 30% dintre 
respondenţi în cazul non-participării) şi preţuri 
mai accesibile ale biletelor (până la 14% în 
cazul non-participării).

Dacă ne referim la spaţiu, persoanele care 
merg des şi foarte des au o doleanţă în mare 
măsură comună, aceştia declarând că ar 
participa mai frecvent la evenimente culturale 
în special dacă ar avea mai multe spaţii de 
parcare (14% dintre cele care merg des şi 
21% dintre cele merg foarte des). Publicitatea 
făcută evenimentelor este criticată mai mult, 
în rândul respondenţilor, de persoanele care 
merg des şi foarte des, acestea simţind lipsa 
informaţiilor despre evenimentele la care ar 
vrea să participe. 
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Tabelul 9. Bariere care afectează consumul cultural în funcţie de nivelul de satisfacţie faţă de 
evenimentele din instituţii de cultură

Nivel de satisfacţie
Bariere care afectează consumul cultural

Total
Spaţiu Cost Timp Produs Informaţie

Nemulţumit 18% 45% 25% 1% 11% 100%

Nici nemulţumit,  
nici mulţumit 21% 46% 19% 1% 13% 100%

Mulţumit 20% 43% 15% 7% 15% 100%

Chi Square = 37,22; p<0,001.

Patternurile (modelele de comportament) 
se repetă într-o oarecare măsură când 
analizăm asocierea dintre nivelul de satisfacţie 
şi bariere de consum, indiferent că ne referim 
la evenimente desfăşurate în aer liber sau în 
cadrul instituţiilor. În acest sens, persoanele mai 
mulţumite tind să aibă mai des cerinţe legate 
de spaţiu, publicitate şi produs şi să invoce mai 
rar motivul lipsei de timp pentru neparticipare. 
Apare o diferenţă, însă, la nivelul aprecierii 
preţului ca având nevoie de ajustări. Deşi din 
nou cerinţele legate de preţ apar pe primul 
loc ca pondere din totalul respondenţilor, 

de data aceasta ele sunt reprezentate în 
proporţii similare atât printre cei mulţumiţi, 
cât şi printre cei nemulţumiţi. De data aceasta, 
însă, prin cost, atât cei nemulţumiţi, cât şi 
cei mulţumiţi se referă la reduceri de grup, 
pe care le privesc ca pe o încurajare de a 
participa (20%, respectiv 22%). Totuşi, puţin 
mai multe dintre persoanele nemulţumite ar 
fi încurajate să participe mai des de intrarea 
gratuită (19% faţă de 14%). Necesitatea unui 
preţ mai accesibil e accentuată de 5-6% dintre 
persoane, fie că sunt mulţumite, nemulţumite 
sau nehotărâte în această privinţă.
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NON-CONSUMUL DE EVENIMENTE CULTURALE

Tabelul 10. Caracteristici individuale care explică neparticiparea la evenimente culturale

Caracteristică individuală Probabilitate de a nu participa  
la evenimente culturale Mărimea efectului

Pensionar şi neangajat  
faţă de angajat Probabilitate mai mare Efect puternic

Motivaţie artistică Probabilitate mai mică cu cât creşte 
intensitatea motivaţiei Efect moderat

2930

Aşa cum argumentează şi Chan şi 
Goldthorpe31, faptul de a participa sau nu la 
evenimente culturale nu depinde atât de mult 
de resurse economice şi de educaţie formală, ci 
implică şi alţi factori. În cazul de faţă, statutul de 
angajare şi prezenţa motivaţiei artistice sunt cele 
care influenţează probabilitatea unei persoane 
de a nu fi participat la evenimentele culturale 
din Bucureşti. Urmând din nou raţionamentul 
autorilor citaţi, faptul de a fi angajat aduce cu 
sine, pe lângă venit, şi un anumit cerc social şi

29 Rezultate ale unei regresii logistice care include ca 
predictori sex, stare civilă, grupe de vârstă, nivelul de 
studii al respondentului, nivelul de studii al mamei, venitul 
gospodăriei pe luna anterioară aplicării chestionarului şi 
tipuri de motivaţie; Chi Square (Hosmer and Lemeshow 
Test) = 13.097, p>0,05 (p=0.109); Cox & Snell R Square = 
0,219, Nagelkerke R Square = 0,405.

30 Impactul caracteristicilor menţionate asupra probabilităţii 
de neparticipare la evenimente culturale este valabil 
pentru un nivel de semnificaţie de cel mult p<0.1.

31 Chan şi Goldthorpe, Opcit.

un statut pe care oamenii doresc să şi-l păstreze, 
crescând astfel şi participarea la evenimente 
publice culturale. Acest argument este cu atât 
mai valabil cu cât prestigiul asociat jobului 
creşte. 

Uitându-ne de data aceasta numai la 
cei care sunt angajaţi şi verificând legătura 
dintre neparticipare şi domeniul ocupaţional, 
observăm că neparticiparea este la nivelul cel 
mai ridicat în rândul persoanelor ocupate în 
domeniul agriculturii, industriei extractive 
(60%), industriei de prelucrare şi energetică, 
respectiv în activităţi de transport, logistică şi 
depozitare (între 20 şi 30%).32 În ceea ce priveşte 
ocupaţiile, cel mai mare grad de neparticipare 
la evenimente culturale publice îl întâlnim 
printre muncitorii necalificaţi (41%), muncitorii 
calificaţi, funcţionarii administrativi cu studii 
32 Rezultatele sunt obţinute în urma unei crostabulări între 

domeniul ocupaţional şi participare/neparticipare, Chi 
Sqare = 61.098, p<0.001; Cramer’s V = 0,249, p<0,001.
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medii, cadrele cu studii medii şi tehnicieni (între 
20 şi 30%).33

Motivaţia artistică constituie un alt punct 
care desparte persoanele care nu au participat 
niciodată în ultimele 12 luni la activităţi culturale 
de cele care au participat cel puţin o dată. 

Astfel, cu cât o persoană are o motivație 
artistică mai dezvoltată, cu atât crește 
probabilitatea ca aceasta să fi participat 
la evenimente culturale publice. De altfel, 
cum am aflat și din tabelul nr. 2, nivelele 
ridicate de motivație artistică asociate cu 
nivelele ridicate de motivație intelectuală 
și de divertisment (motivații complexe) 
se regăsesc în proporție mai mare la 
persoanele care sunt prezente des și foarte 
des la evenimente culturale.

Cu toate că nu se regăseşte la prea multe 
persoane (16%, conform graficului nr. 1), 
motivaţiile artistice par a fi o garanţie a 
participării la evenimente culturale, indiferent 
de tipul acestora. 

33 Chi Square = 122.502, p<0.001; Cramer’s V = 0,348, 
p<0.01.

PARTICIPARE ŞI  
NON-PARTICIPARE ÎN 
PROIECTE ORGANIZATE ÎN  
CARTIERELE DIN BUCUREŞTI

Cât de cunoscute le sunt bucureştenilor 
evenimentele care se desfăşoară în cartierele 
lor? Cine sunt cei care participă şi cine sunt cei 
care nu participă la aceste evenimente? 

În discuţia despre sinele social din prima 
parte a acestui capitol am pus accentul pe 
contribuţia pe care participarea la evenimente 
culturale de cartier o are atât pentru bunăstarea 
individuală, cât şi pentru cartier. În continuare 
dorim să vedem în ce măsură se bucură locuitorii 
Capitalei de aceste beneficii prin participare. 
Ceea ce ne interesează în mod special este 
rata de participare, dar şi motivele asociate cu 
participarea şi non-participarea.

Majoritatea respondenților nu au auzit 
despre existența proiectelor culturale 
comunitare (67%), ceea ce ar putea să ne dea 
de gândit cu privire la impactul informațional 
pe care campaniile publicitare ale acestor 
proiecte îl au. Acest punct de vedere privește 
rolul organizațiilor și, după cum am constatat 
din datele analizate anterior, este cel puțin în 
parte demn de luat în seamă, odată ce 13% 
dintre respondenți au menționat acest motiv 
ca pe unul care îi împiedică să meargă mai 
des (vezi graficul nr. 2).
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Graficul 4. Cunoașterea și participarea la proiecte comunitare
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Un procent de 13% nu este mult, dar, pe de altă 
parte, s-ar putea argumenta că aceste persoane 
sunt cele care ştiu că nu ştiu. Prin urmare, acestea 
sunt persoanele care arată un interes faţă de 
domeniul cultural şi au o oarecare interacţiune 
(directă sau indirectă) cu acesta. 

Al doilea punct de vedere în binomul organi-
zator–consumator de evenimente culturale este 
desigur cel al consumatorilor care sunt asaltaţi de 
prea multe informaţii şi obiecte culturale, înţelese 
aici în sensul pe care Georg Simmel îl propune, acela 
de conţinut cultural obiectivat34, adică de conţinut 
al vieţii subiective a fiecăruia dintre noi, căruia 
artiştii îi dau o formă de sine stătătoare. Simmel35 
era de părere că aici este vorba despre „o situaţie 
problematică tipică omului modern, sentimentul de 
a fi înconjurat de o mulţime de elemente culturale 
care […] ca masă au ceva copleşitor, deoarece el nu 
le poate asimila lăuntric pe toate, unul câte unul, dar 
nici nu le poate respinge pur şi simplu.” Nevoia de a 
interacţiona cu produsele culturale care ne reclamă 
atenţia vine din faptul ca această interacţiune este 
fundamentul devenirii noastre ca fiinţe sociale.36 
Îndrăznim să spunem că această tensiune, între 
capacitatea noastră limitată de a asimila produsele 
culturale şi abundenţa lor din jurul nostru, este cu 
atât mai pronunţată în spaţiile urbane ale statelor 
postcomuniste, cum e cazul Bucureştiului. Aici, 
tendinţe multiple, complementare sau contrarii, 
34 G. Simmel, Cultura filozofică:Despre aventură, sexe şi criza 

modernului, p. 232
35 Ibid., p. 233
36 M. Gross, ‘Objective Culture’and the Development of 

Nonknowledge: Georg Simmel and the Reverse Side of 
Knowing, Cultural Sociology 

venite din surse dintre cele mai diverse şi împletite 
unori cu cele autohtone, „ridică pretenţii la adresa 
subiectului”37, adică al nostru şi al timpului limitat 
de care dispunem. Pe acest fundal şi în contextul 
societăţii cunoaşterii, despre care discutam în 
introducerea acestui raport, este mai uşor de 
înţeles de ce atât de mulţi oameni nu au cunoştinţă 
de evenimentele care se desfăşoară în cartierele lor. 

Publicul acestor evenimente comunitare este 
format predominant din femei, adulţi cu vârste 
cuprinse între 36 şi 65 de ani, persoane cu studii 
medii, urmate îndeaproape de persoanele cu 
studii superioare şi din mai mulţi angajaţi, alături 
de o proporţie semnificativă de pensionari. 
O primă întrebare pe care ne-am pus-o este 
dacă persoanele care participă la evenimentele 
organizate la nivel de cartier participă în general 
la evenimentele culturale organizate în Bucureşti 
şi, poate mai important, dacă persoanele care nu 
participă la evenimentele culturale din cartiere 
sunt în general consumatori de evenimente 
culturale. Uitându-ne la tabelul nr. 11, vedem că 
88% dintre cei care au participat la evenimentele 
culturale comunitare sunt în general consumatori 
de cultură publică urbană, în timp ce numai 29% 
dintre cei care nu au auzit şi, prin urmare, nici 
nu au participat la evenimentele din cartierele 
bucureştene au participat la alte evenimente 
culturale locale. Şi atunci ne întrebăm: de ce? Care 
sunt caracteristicile celor care nu participă şi care 
este explicaţia pentru care preferă evenimentele 
mai de amploare în detrimentul celor comunitare? 

37  Simmel, Opcit., p. 233.
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Tabelul 11. Participarea la evenimente culturale comunitare în funcţie de frecvenţa  
participării la evenimentele culturale din Bucureşti, în general

Notorietate şi participare  
la evenimente culturale  

comunitare

Frecvenţa participării la evenimente culturale

TotalNiciodată Foarte rar Rar Des Foarte 
des

Cunosc, şi am participat 0% 0% 12% 44% 44% 100%

Cunosc, dar nu am participat 8% 12% 23% 37% 20% 100%

Nu cunosc, nu am participat 19% 31% 21% 21% 8% 100%

Chi Square = 189, 520, p<0,001.

După o scurtă verificare statistică a asocierilor 
dintre participarea la evenimente comunitare 
şi diferite caracteristici socio-demografice, 
aflăm că nu există niciun tipar determinat de 
sex, vârstă sau statut de angajare.38 Nivelul de 
educaţie al respondentului, însă, ne aduce un 
plus de informaţie, în sensul că persoanele cu 
studii medii sunt mai bine reprezentate în rândul 
persoanelor care au participat, iar persoanele 
38 Ne referim aici la o asociere la nivelul de semnificaţie 

p<0,05. Pentru p<0,1, sexul respondentului devine 
semnificativ, însă în afară de o diferenţă substanţială 
între bărbaţi şi femei în categoria celor care au participat 
la evenimente(după cum reiese şi din infografic), femeile 
sunt uşor suprareprezentate în celelalte două categorii 
(persoanele care nu ştiu despre evenimente comunitare 
şi cele care ştiu, dar nu au participat). A fost realizată o 
regresie logistică similară celor prezentate anterior, din 
care a rezultat, de asemenea, că, dintre factorii socio-
demografici, doar nivelul de educaţie ne ajută să estimăm 
probabilitatea pe care o persoană o are de a participa la 
evenimentele comunitare.  

cu studii superioare se regăsesc mai curând 
printre persoanele care au informaţii despre 
evenimentele culturale comunitare, dar nu au 
participat. 

Pentru a ne asigura că într-adevăr participarea 
la evenimentele culturale comunitare nu este 
condiţionată de resurse, am verificat şi asocierea 
dintre participare/neparticipare şi potenţiale 
bariere pe care respondenţii le-au identificat în 
contextul participării la evenimentele culturale 
din Bucureşti, în general. Diferenţa dintre a 
participa la evenimente culturale şi doar a şti 
despre desfăşurarea lor nu este dată de nicio 
barieră suplimentară legată de cost, buget 
de timp sau chiar dorinţe de îmbunătăţire a 
caracteristicilor spaţiului/produsului cultural, 
acestea fiind menţionate în proporţii similare de 
membrii ambelor categorii. Pe de altă parte, între 
cei care ştiu şi cei care nu ştiu pare a fi o diferenţă 
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de resurse de timp, aşa încât dintre cei care nu au 
informaţii despre evenimente, 23% susţin că ar 
participa la evenimente culturale în general dacă 
ar avea mai mult timp la dispoziţie, faţă de doar 
14% dintre cei care ştiu despre aceste evenimente. 

Nefiind într-atât vorba de resurse, sugerăm 
să ne îndreptăm atenţia asupra motivaţiilor 

personale, privite de data aceasta din două 
perspective, cea a motivaţiilor aşa cum le-
am discutat pe parcursul acestui capitol şi 
ca impulsuri date de persoane sau lucruri 
valorizate în mod special de respondenţi, 
după cum sunt ilustrate în partea inferioară a 
infograficului. 

Tabelul 12. Participarea la evenimente culturale comunitare în funcţie de tipul de motivaţii

Motivaţii de 
divertisment

Motivaţii de 
divertisment 

şi artistice

Motivaţii  
intelectuale şi 

de divertisment

Motivaţii  
artistice şi  

intelectuale

Motivaţii 
complexe

Alte  
motivaţii Total

Cunosc, şi am 
participat 28% 11% 38% 1% 22% 0% 100%

Cunosc, dar nu 
am participat 23% 3% 49% 2% 19% 4% 100%

Nu cunosc 37% 3% 44% 3% 5% 8% 100%

Chi Square = 87,345; p<0,001; Cramer’s V = 0,200; p<0,001.

Cei care nu au informaţii despre evenimentele 
culturale comunitare se remarcă prin faptul că 
printre ei se regăseşte cea mai ridicată proporţie de 
persoane care au motivaţii pure de divertisment. 
Cei care ştiu despre aceste evenimente, dar nu au 
participat au în rândul lor cel mai mare procent 
de persoane cu motivaţii intelectuale şi de 
divertisment. Aceştia din urmă sunt mai apropiaţi 
de persoanele care participă la evenimentele 
comunitare decât de cele care nu participă, prin 
prisma structurii tipurilor de motivaţie. Observăm 
ca notă distinctivă pentru aceste două categorii 
prezenţa motivaţiilor complexe, adică o proporţie 

ridicată de persoane care au motivaţii artistice pe 
lângă motivaţiile de divertisment şi intelectuale. 

În ceea ce priveşte valorile manifestate prin 
aprecierea unor lucruri, activităţi sau grupuri 
de persoane, există numeroase asocieri pe care 
le-am identificat la nivelul grupului de persoane 
care au răspuns la chestionarul nostru, dar care 
au o probabilitate mare39 de a se regăsi la nivelul 
populaţiei Bucureştiului, în general. 

39 Asocierile sunt valabile pentru p<0,05 pentru itemii 
discutaţi. Au fost realizate asocieri şi între participare/
neparticipare şi aprecierea locului de muncă şi a 
prietenilor, dar asocierile identificate sunt valabile doar 
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În primul rând, persoanele care participă 
la evenimentele de cartier valorizează mai 
mult comunitatea locală decât cei care au 
cunoștință de evenimente și nu participă. 
Comunitatea locală este foarte importantă 
pentru 43% dintre cei care participă, în 
timp ce dintre cei care doar știu despre 
evenimente, 22% declară același lucru. În 
același timp, observăm că persoanele care 
au declarat că nu știu despre evenimentele 
culturale organizate în cartierul lor sunt 
interesate de comunitatea locală mai mult 
decât cei care știu despre evenimente și nu 
participă. Dat fiind faptul că pentru 33% 
dintre aceștia comunitatea locală este foarte 
importantă, potențialul de participare la 
evenimentele comunitare este ridicat.

Totuşi, dacă luăm în considerare atât 
persoanele pentru care această dimensiune este 
foarte importantă, cât şi pe cele care o văd ca 
destul de importantă, procentele sunt similare 
în rândul tuturor categoriilor analizate aici, fie 
că participă sau doar ştiu despre evenimente, 
fie că nu au cunoştinţă despre ele. Acest lucru 
indică importanţa comunităţii locale, în general, 
în rândul bucureştenilor (pentru aproximativ 
70% dintre respondenţi).

În ceea ce priveşte noile tehnologii şi reţelele 
de socializare, cei care sunt informaţi cu privire 

pentru eşantionul analizat, motiv pentru care nu le vom 
menţiona în corpul textului, dar ele sunt vizibile în cadrul 
infograficului.  

la desfăşurarea evenimentelor, indiferent dacă 
participă sau nu, sunt şi cei pentru care aceşti 
itemi sunt importanţi. 86% dintre cei care 
participă consideră noile tehnologii importante, 
tot în această categorie găsindu-se şi cel mai mare 
procent de persoane care le consideră foarte 
importante (37%). Reţelele de socializare sunt 
pe locul secund în ordinea valorizării, indiferent 
că vorbim de participanţi sau non-participanţi, 
dar tot printre cei care participă sunt mai multe 
persoane care le consideră importante.40 Dat 
fiind faptul că cine ştie că în cartierul său se 
desfăşoară evenimente culturale acordă o mai 
mare importanţă noilor tehnologii şi reţelelor 
de socializare, putem deduce că acestea sunt 
unele dintre metodele de informare şi că cine 
nu ştie despre evenimente probabil acordă o 
importanţă mai mică utilizării acestor mijloace 
de menţinere a legăturii cu ceilalţi.

Un alt lucru pe care îl aflăm despre cei care 
au informaţii şi nu participă, dar şi despre 
cei care nu au informaţii despre evenimente 
rezidă în importanţa ridicată pe care artele şi 
activităţile creative o au pentru aceştia. Deşi, per 
total, persoanele care consideră aceste domenii 
importante se regăsesc mai mult printre cei care 
participă, în rândul celorlalte două categorii de 
persoane care nu participă, artele şi activităţile 

40 Este de notat că deşi persoanele care consideră reţelele 
sociale destul de importante şi foarte importante 
reprezintă un segment mai important printre participanţi 
faţă de cei care ştiu de evenimente dar nu participă (77% 
vs. 68%), printre cei care doar ştiu de evenimente există 
o proporţie mai mare de oameni care le consideră foarte 
importante (31% vs 24%).
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creative sunt considerate de o proporţie mai 
mare ca fiind foarte importante (de exemplu: 
în cazul artelor, 21% dintre cei care ştiu, dar nu 
participă şi 20% dintre cei care nu ştiu despre 
evenimente consideră artele foarte importante, 
în timp ce doar 15% dintre cei care participă 
le văd în acelaşi fel). În cazul hobby-urilor şi 
activităţilor de relaxare, acestea apar tot ca fiind 

foarte importante pentru cei care nu participă 
într-o măsură mai mare decât se întâmplă 
în cazul celor care participă la evenimentele 
culturale de cartier, deşi, per total, hobby-urile 
apar importante pentru mai mulţi dintre cei 
care participă (80% faţă de 74% dintre cei care 
ştiu despre evenimente, dar nu participă şi 64% 
dintre cei care nu ştiu de acestea).

CONCLUZII

• Motivațiile au fost tratate aici ca dispoziții 
de a acționa în vederea satisfacerii unei 
nevoi conștiente sau inconștiente. Acestea 
au fost identificate prin intermediul unor 
comportamente de consum care atât în 
mod logic, cât și empiric (susținut de date) 
se combină pentru a rezulta în tipuri de 
motivații. 

• Motivațiile de amuzament și intelectuale și 
motivațiile pure de amuzament sunt cele care 
domină în rândul bucureștenilor. Importanța 
lor derivă din faptul că structurează frecvența 
de consum (de exemplu: persoanele care au 
și motivații artistice sunt cele care tind să 
participe cel mai des), dar și, într-o mai mică 
măsură, tipul de activitate culturală publică 
preferată. 

• Nivelul de satisfacție față de numărul și 
calitatea evenimentelor desfășurate în 
institutții publice și în aer liber este mai 
degrabă pozitiv, această tendință fiind ușor 
mai accentuată în cazul primei categorii. Astfel, 

dintre caracteristicile socio-demografice, 
nivelul de educație are un impact pozitiv 
atât asupra nivelului de satisfacție cu privire 
la evenimentele desfășurate în instituțiile 
de cultură, cât și asupra participării la 
evenimente comunitare, dar în feluri ușor 
diferite. 

• Dacă persoanele cu studii superioare tind 
să fie mai mulțumite de numărul și calitatea 
evenimentelor culturale, aceleași persoane 
sunt mai bine reprezentate printre cei care 
au cunoștință de evenimentele culturale 
comunitare și mai puțin prezente în cadrul 
acestora, fiind pe locul al doilea, ca proporție 
dintre participanți, după persoanele cu studii 
liceale și postliceale.

• Nivelul de satisfacție variază, în mod 
evident, în funcție de împlinirea așteptărilor 
proiectate de indivizi asupra faptului de a 
participa la evenimente culturale, ceea ce 
înseamnă că existența unor piedici în calea 
realizării așteptărilor va afecta nivelul de 
satisfacție și poate determina, după cum 
arată răspunsurile bucureștenilor, o scădere 
a consumului cultural. 
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• Elementele invocate cel mai des ca 
împiedicând o participare mai frecventă la 
evenimente culturale sunt legate de cost, 
publicitate și spațiu. Aceste argumente pot fi 
privite ca așteptări ale consumatorilor care, 
dacă sunt îndeplinite, cresc probabilitatea de 
participare a bucureștenilor la evenimentele 
culturale publice.

• În timp ce persoanele care merg des și foarte 
des susțin că ar merge mai des dacă ar exista 
mai frecvent reduceri de preț pentru grupuri 
organizate, persoanele care participă mai rar 
susțin că ar frecventa evenimente culturale 
mai des dacă prețurile ar fi mai accesibile sau 
intrarea ar fi liberă.

• Un alt set de bariere invocat este legat de 
caracteristicile spațiului destinat consumului 
cultural public și este din nou structurat de 
frecvența participării. Astfel, persoanele care 
participă des și foarte des spun că ar merge 

de mai multe ori la evenimente culturale dacă 
în vecinătatea acestora ar exista mai multe 
locuri de parcare. 

• Dintre persoanele care merg rar, dintre care 
mai mulți au invocat lipsa de timp față de cei 
care participă mai des, o proporție mai mare 
a menționat că un factor care ar favoriza 
participarea ar fi desfășurarea evenimentelor 
mai aproape de casă. 

• Amploarea activităților de promovare a 
evenimentelor este un alt factor menționat 
de bucureșteni ca având potențialul de a 
crește participarea la evenimente culturale, 
indiferent de frecvența de participare a 
acestora. Publicitatea făcută din timp, pe un 
spațiu mai larg și prin mijloace diverse pare 
să fie o modalitate eficientă de a încuraja 
și participarea la evenimente culturale 
organizate la nivel de cartier. 
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REZUMAT

În acest capitol vom analiza percepţia 
populaţiei din Bucureşti despre 
patrimoniul material şi imaterial. Pentru 

o mai bună înţelegere a rezultatelor, vom face 
o scurtă incursiune prin principalele teorii 
legate de aceste concepte, cu o evidenţiere 
a definiţiilor şi parcursului acestora până 
în prezent. Vom vorbi despre patrimoniu ca 
formă de mediere culturală, despre tendinţele 
sectorului cultural privind patrimonializarea şi 
vom prezenta practici de protejare, conservare 
şi punere în valoare ale celor două forme de 
manifestare a patrimoniului. De asemenea, vom 
analiza principalele rezultate ale studiului din 
perspectiva conştientizării şi comportamentului 
de vizitare, dar şi a cunoaşterii şi a practicilor 
cotidiene asociate patrimoniului cultural 
imaterial. 

METODOLOGIE

Secţiunea dedicată patrimoniului, 
fie el material sau imaterial, a vizat 
identificarea gradului de conştientizare 

al populaţiei (în sens de notorietate a obiectivelor 
şi apreciere a stării în care se află), pornind de 
la definiţiile oficiale ale celor două forme de 
patrimoniu, utilizate de UNESCO, care li s-au 

oferit persoanelor chestionate: „Patrimoniul 
cultural material poate cuprinde construcţiile 
moştenite de o societate sau un grup uman 
de la generaţiile trecute, păstrate în prezent 
şi care vor fi transmise generaţiilor viitoare” 
şi „Patrimoniul cultural imaterial este format 
din practici, reprezentări, expresii, cunoştinţe, 
aptitudini, dar şi din instrumente, obiecte, 
artefacte şi spaţii asociate cu acestea”. 

De asemenea, pentru patrimoniul 
material, am urmărit comportamentul de 
vizitare şi distribuţia percepţiei elementelor 
de patrimoniu sau obiective turistice la 
nivelul general al oraşului, dar şi la nivel 
de cartier. În ceea ce priveşte patrimoniul 
imaterial, deşi iniţial s-a dorit o aprofundare 
a acestui subiect, pretestarea chestionarului 
a evidenţiat probleme majore de înţelegere a 
conceptului la nivelul populaţiei chestionate, 
ceea ce a determinat reducerea secţiunii şi 
includerea unor întrebări care au vizat gradul 
de conştientizare a existenţei elementelor 
de patrimoniu cultural imaterial la nivelul 
oraşului Bucureşti şi practicarea anumitor 
forme ce se înscriu în cultura imaterială. 
Dintre acestea amintim practicarea ca hobby 
a meşteşugurilor tradiţionale, participarea la 
sărbători sau evenimente locale, la târguri de 
produse tradiţionale, la concerte de muzică 
populară sau lăutărească. De asemenea, am 
urmărit identificarea importanţei acordate 
de respondenţi patrimoniului cultural şi 
tradiţiilor.

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL



188

188

INTRODUCERE

Patrimoniul cultural, material şi 
imaterial, devine din ce în ce mai 
mult o miză politică şi economică 

din perspectiva turismului şi a contribuţiei la 
dezvoltarea locală, dar şi socială prin valoarea 
sa identitară. Am pornit în realizarea acestei 
analize de la observaţia că patrimoniul cultural 
oferă comunităţii (fie ea naţiune, comunitate 
locală, etnie) sau indivizilor sentimentul 
apartenenţei la idei şi valori comune, într-o 
continuitate de timp şi spaţiu. Altfel, studiul de 
faţă se centrează pe comunitatea locală, mai 
exact pe percepţia pe care locuitorii oraşului 
Bucureşti o au faţă de patrimoniul cultural 
material şi imaterial al oraşului în care trăiesc. 
Acest tip de abordare continuă şi completează 
datele obţinute în Barometrul de Consum 
Cultural 20151. Analiza vizează stabilirea 
valorii patrimoniale din punctul de vedere al 
semnificaţiei pe care locuitorii oraşului o acordă 
acestuia, considerând că patrimoniul material 
şi cel imaterial se află în interdependenţă – 
mai exact, am vrut să identificăm relaţia dintre 
comunitatea locală şi obiectivele de patrimoniu 
(în cazul patrimoniului cultural construit), 
fie el reprezentativ pentru oraş sau la nivel de 
cartier. În cercetare am introdus în plus faţă de 
Barometrul de Consum Cultural 2015 întrebări 
privitoare la patrimoniul cultural imaterial, 
1 Anda Becuț, ‘Patrimoniul cultural construit. O analiză a 

percepției populației’ în Barometrul de Consum cultural 
2014. Cultura, între global și local, pp. 101-137

concept destul de nou chiar şi pentru specialiştii 
din domeniu. Am ales această perspectivă şi 
pentru că ea arată o tendinţă de democratizare 
în sistemul de management al patrimoniului, 
care implică participarea tuturor actorilor 
(decidenţilor, stakeholderilor) din sfera publică, 
privată sau din societatea civilă. În acest sens, 
cartografierea opiniei publice cu privire la 
patrimoniul cultural devine un instrument nou 
de management.  

Definiţiile şi conceptele cu care operăm 
sunt cele propuse de UNESCO în tratatele 
şi declaraţiile internaţionale în domeniul 
conservării, valorizării şi managementului 
patrimoniului. Aceste definiţii, ratificate la 
nivel naţional în diferite ţări, recomandate de 
specialişti ca instrumente operaţionale de lucru 
în domeniul patrimoniului şi al patrimonializării, 
atât în ceea ce priveşte patrimoniul material, cât 
şi cel imaterial, au evoluat de-a lungul timpului. 
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PATRIMONIUL CULTURAL 
CA FORMĂ DE MEDIERE 
CULTURALĂ

Când vorbim despre „patrimoniu”, ne 
gândim la o moştenire (patrimonium în 
latină înseamnă moştenire paternă). Fie că e 
vorba despre o moştenire de familie (chiar şi 
constituită din obiecte aparent fără importanţă, 
cum ar fotografiile sau portretele de familie), 
culturală (monumente, obiecte de artă sau 
descoperiri arheologice, tradiţii sau mesteşuguri 
tradiţionale) sau naturală (peisaje, elemente 
naturale, resurse planetare sau planeta în 
întregime), patrimoniul implică ideea a ceva 
care ne-a fost transmis de către cei care ne-au 
precedat.2

Pentru state şi naţiuni, transmiterea 
moştenirii culturale înseamnă dăruirea din 
partea strămoşilor a amintirilor milenare şi 
receptarea acestui dar în prezent, act care 
angajează descendenţii.3 Asa cum arată Guy Di 
Méo, patrimoniul este un discurs, „conform unui 
principiu narativ care povesteşte miturile de 
origine, descrie epopeile fondatoare şi marile 
momente istorice ale unui grup uman sau ale 
unui teritoriu. Acesta conferă oricărei realităţi 
sociale o consistenţă temporală (durată) şi 

2 Jean Davallon, ‘Comment se fabrique un patrimoine?’, în 
Sciences Humaines, [online]

3 Jean-Pierre Babelon și André Chastel (1994) citați de 
Jean-Pierre Mohen (1999) La notion de patrimoine, p. 101

spaţială. Invită la o proiectare către viitor, la 
formularea unui proiect colectiv.”4

Caracteristic societăţilor europene moderne, 
procesul de patrimonializare se înrădăcinează în 
teama de a vedea dispărând ceea ce e desemnat 
ca semne sau simboluri ale unor moduri de viaţă 
aparţinând trecutului. Patrimonializarea nu e 
un proces neutru, ci se bazează pe concepţia 
occidentală, lineară şi deschisă a timpului, 
care aparţine modernităţii europene.5 Acest 
demers s-a impus în Europa odată cu apariţia 
naţiunilor, de unde percepţia naţionalistă asupra 
patrimoniului unei ţări6 reprezintă o selecţie de 
„comori naţionale” alese dintre operele produse 
în acel loc.7 

Patrimoniul reprezintă o realitate de ordinul 
al doilea, care dă nume şi ordonează realitatea 
de ordin prim sau realitatea fenomenală8, 
organizând reprezentările sociale şi identităţile.9 
Ca „moştenitori” ai culturilor trecute, suntem 
„interpelaţi de această triplă prezenţă a timpului 
trecut şi fascinaţi de identificarea vestigiilor, 
arhivelor şi urmelor culturilor indiciare, 

4 Guy Di Méo, ‘Processus de patrimonialisation et 
construction des territoires’ [online]

5 Yvon Lamy, L’Alchimie du patrimoine. Discours et politique 
6 Jean-Pierre Mohen, Les sciences du patrimoine. Identifier, 

conserver, restaurer, p. 278
7 Ibid., p. 17.
8 Paul Watzlawick, La Réalité de la réalité. Confusion, 

désinformation, communication
9 Henri-Pierre Jeudy, La Machinerie patrimoniale, p. 24.
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textuale şi memoriale.”10 Orice obiect, orice 
fenomen are un potenţial patrimonial, în sensul 
că patrimoniul rezultă dintr-o producere socială 
cu finalitate ideologică, politică şi economică: 

„În loc să fie o simplă urmă a trecutului 
(obiectul ca mărturie a lucrurilor, valorilor 
sociale, modurilor de viaţă etc., ca în cazul 
arheologiei), obiectul posedă o funcţie de 
enunţare cu aceeaşi valoare ca a cuvântului scris 
sau rostit. Obiectul e producător de sens, posedă 
putere de reprezentare şi acţionează asupra 
proceselor cognitive. […] Obiectul reprezintă 
valori complexe, marchează identităţile 
indivizilor […] şi evocă idei abstracte […]. 
Considerate în ansamblu, obiectele constituie 
un text care poate fi citit, decodat.”11

Din această perspectivă, patrimoniul este 
o formă particulară de mediere culturală, 
„înscriindu-se în continuitatea şi perenitatea 
culturii în timp”12, marcând apartenenţa la 
cultură şi la sociabilitate.

10 Hermann Parett definește trei tipuri de cultură: indiciară, 
textuală și mnezică, ce pot fi definite semiotic cu ajutorul 
noțiunilor de vestigiu, arhivă și de urmă (trace), în 
Vestiges, archives et traces: Présences du temps passé, p. 
37-46, [online]

11 Marie-Blanche Fourcade, Patrimoine en patrimonialisation. 
Entre le matériel et l’immatériel 

12 Bernard Lamizet, La médiation culturelle, p. 327

TENDINŢELE SECTORULUI 
CULTURAL PRIVIND 
PATRIMONIALIZAREA

În perioada actuală, demersul de  
patrimonializare înseamnă o conştien-
tizare a nevoii de a face faţă problemelor 

societăţilor contemporane, fie ele tradiţionale 
sau industrializate.13 Începând cu anii 1980, în 
Occident, mai ales, se observă o intensificare 
a fenomenului de patrimonializare, care 
rezultă din criza culturală14 legată de 
mondializare, de procesele de industrializare 
şi de uniformizare a culturii de masă. Spre 
deosebire de noile culturi de masă vehiculate 
de mass-media şi de industriile culturale, 
patrimoniul instaurează o „mistică a unicului 
şi autenticului, căci patrimoniul se bazează 
[…] pe principiul fundamental al unicităţii, 
al nereproductibilului şi, prin urmare, al 
rarităţii.”15

13 Jean-Pierre Mohen, Les sciences du patrimoine. Identifier, 
conserver, restaurer, p. 18

14 Hannah Arendt evidenția confuzia actuală între cultură 
și divertisment (loisir), care înlocuiește practicile 
culturale prin consumul sau distrugerea culturii: „Asta nu 
înseamnă o răspândire a culturii către mase, ci distrugerea 
acesteia pentru a servi divertismentului. […] Rezultatul e, 
bineînțeles, nu o cultură de masă care, vorbind direct, nici 
nu există, ci un divertisment de masă care se hrănește cu 
obiectele culturale ale lumii”, în La crise de la culture, p. 266

15 Guy Di Méo, Processus de patrimonialisation et construction 
des territoires, [online]
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Această „frenezie patrimonială”16 reprezintă 
şi o repunere în discuţie a valorilor modernităţii 
şi hipermodernităţii, având drept cauze, printre 
altele, rapiditatea cu care sunt şterse urmele 
trecutului în acest context, criza valorilor 
identitare, individualismul. Într-o perspectivă 
critică, Herman Parett vorbeşte despre „manie 
patrimonială”17, care conduce la „muzealizarea” 
existenţei de zi cu zi.18 În acest context, noţiunea 
de „patrimoniu” devine polisemică, reflectând 
multiplicarea obiectelor, locurilor şi faptelor 
pe care le desemnează, având loc o extensie a 
sensului prin trecerea de la public către privat, 
de la sacru spre ordinar şi profan, de la material 
la ideal, de la obiect la teritoriu, de la cultură la 
natură.19

Pierre Nora numeşte această tendinţă 
„tirania memoriei”20, percepută de François 
Dosse ca un „simptom al crizei identitare şi al 
dificultăţii recompunerii traiului împreună într-
un moment în care reperele identitare par să 
dispară.”21 Astfel, în faţa „reculului universalului, 
într-o lume dezvrăjită şi secularizată, în care 
16 Guy Di Méo, Processus de patrimonialisation et construction 

des territoires [online]
17 Herman Parett, Vestiges, archives et traces : Présences du 

temps passé, pp. 37-46, [online]
18 Ibid., pp. 37-46
19 Jean-Pierre Mohen, Les sciences du patrimoine. Identifier, 

conserver, restaurer, p. 17
20 Nora Pierre, ‘De l’archive à l’emblème’ , în Les lieux 

de mémoire, p. 1012, citată de Dosse François, 
‘L’événementialisation contemporaine du sens‘, în Cahiers 
de recherche sociologique, pp. 15-33 [online]

21 François Dosse, ‘La «tyranie» de la mémoire‘, în Trípodos, 
pp. 13-25

nicio valoare nu se impune cu adevărat, fiecare 
obiect, fiecare eveniment, fiecare loc reprezintă 
în toată legitimitatea o potenţialitate, ba chiar o 
pretenţie patrimonială. Patrimoniul se extinde, 
explodează, se fragmentează, devine efect de 
modă.”22 

Una dintre tendinţe este mişcarea care 
impune ca „patrimoniu comun” (la nivel 
naţional) practici ieşite din spaţii sociale 
altădată în concurenţă. Un exemplu este „masa 
gastronomică franceză”, ansamblu de practici 
aristocratice şi burgheze care se înscriu în 
logica distincţiei sociale23 şi care azi sunt 
prezentate ca un bun comun al întregii societăţi 
franceze.23 O altă tendinţă este patrimonializarea 
„bioculturalului domestic” (copaci fructiferi, 
peisaje, produse locale sau de terroir24, reţete 
de bucătărie), acea categorie a viului asupra 
căreia „omul intervine prin cunoştinţe, tehnici şi 
reprezentări.”25

22 Alain Bourdin, Le patrimoine réinventé, <Espace et liberté>
23 Claude Grignon, «La règle, la mode et le travail: la génèse 

sociale du modèle du repas français contemporain», în 
Maurice Aymard, Claude Grignon, Françoise Sabban, Le 
temps de manger. Alimentation, emploi du temps et rythmes 
sociaux, p. 319 

24 În acest caz, parimonializarea, contribuind la calificarea 
spațiilor în devenire și aplicându-se produselor comune, 
apare ca o valoare suplimentară identitară, ca o resursă, 
arată Claire Delfosse, ‘La patrimonialisation des produits 
dits de terroir quand le „rural” rencontre „l’urbain”, în 
Anthropology of food [online]

25 Laurence Bérard și Philippe Machenay‚ ’Les procédures 
de patrimonialisation du vivant et leurs conséquences’, în 
Patrimoine et modernité, pp. 159-170 [online]

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL



192

192

Procesul de patrimonializare trebuie înţeles 
ca un „proces social prin care agenţii sociali 
legitimi (actori sau actanţi) conferă, prin acţiune 
reciprocă, în interdependenţă, unui obiect, unui 
spaţiu […] sau unei practici sociale (limbă, rit, 
mit etc.) un ansamblu de proprietăţi sau de 
valori recunoscute şi împărtăşite mai întâi de 
agenţii legitimi şi apoi transmise celorlalţi prin 
mecanismele de instituţionalizare, individuale 
sau colective, necesare conservării, adică 
legitimarea durabilă într-o configuraţie socială 
specifică.”26

Din perspectiva științelor sociale, 
patrimoniul, dincolo de a fi un element 
identitar, creând continuitate între prezent, 
trecut și viitor, așa cum am văzut, este în 
primul rând un element unificator pentru 
o comunitate (fie ea națiune, etnie, grup 
uman). Astfel, științele patrimoniului se 
centrează pe cercetarea comunităților 
locale sau teritoriale, cu accent pe percepția 
oamenilor asupra a ceea ce reprezintă 
patrimoniul pentru ei.

Convenţia UNESCO din 1972 defineşte 
patrimoniul cultural insistând asupra 
patrimoniului construit, de la monumente la 
grupuri de clădiri şi situri.27 Convenţia Faro 

26 Marie-Blanche, Patrimoine en patrimonialisation. Entre le 
matériel et l’immatériel, p. XVII

27 Monumente: lucrări arhitecturale, sculpturi monumentale 
și picturi, elemente de structură de natură arheologică, 
inscripții, locuințe rupestre și combinații de caracteristici 

din 2005 propune o definiţie care include 
comunitatea locală ca principal factor 
referenţial, ducând la schimbarea politicilor şi 
strategiilor de management al patrimoniului28, 
incluzând concepte precum „semnificaţie 
culturală” şi „valoare socială”29 a patrimoniului, 
ca şi orientarea atenţiei către patrimoniul 
cultural imaterial. Ceea ce se înţelege prin 
„patrimoniu cultural” s-a modificat considerabil 
în decursul ultimelor decenii, parţial datorită 
instrumentelor de lucru elaborate de UNESCO.30 
Patrimoniul cultural nu se opreşte la monumente 

care sunt de o valoare universală inestimabilă din 
punctul de vedere al istoriei, artei și științei; grupuri 
sau ansambluri de clădiri care, din cauza arhitecturii, 
a omogenității sau a situării în peisaj, sunt de o valoare 
universal remarcabilă din punctul de vedere al istoriei, 
artei și științei; situri: lucrări ale omului și ale naturii 
și zone incluzând situri arheologice care sunt de o 
remarcabilă valoare universală din punct de vedere 
istoric, estetic, etnologic și antropologic, în UNESCO, 
Convention Concerning the Protection of the World Cultural 
and Natural Heritage, Cap. 1, Definition of the Cultural and 
Natural Heritage, Art. 1, 1972. [online]

28 Moștenirea culturală este un grup de resurse moștenite 
din trecut cu care un grup uman se identifică, independent 
de proprietate, ca o reflectare și expresie a constantei 
evoluții a valorilor, credințelor, cunoașterii și tradițiilor, în 
Council of Europe Framework Convention on the Value of 
Cultural Heritage for Society [online]

29 Lisanne Gibson, ‘Cultural Landscapes and Identity’, în 
Lisanne Gibson și John Pendlebury (eds.), Valuing Historic 
Environments, p. 73. 

30 UNESCO, singura agenție specializată a sistemului 
Națiunilor Unite dotată cu un mandat specific în domeniul 
culturii, ajută statele membre să elaboreze și să pună în 
aplicare măsurile pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural, în UNESCO, ‘Qu-est’ce que le patrimoine culturel 
immateriel?‘, [online] 
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şi colecţii de obiecte, ci cuprinde în mod egal 
tradiţiile şi expresiile vii moştenite, ca tradiţiile 
orale, artele spectacolului, practicile sociale, 
rituale şi evenimentele festive, cunoştinţele 
şi practicile privind natura şi universul său, 
cunoştinţele legate de artizanatul tradiţional.

Pe de altă parte, patrimoniul devine o miză 
socială, ideologică şi politică şi capătă tot mai 
mult o dimensiune economică. Denis Chevalier 
observă că patrimoniul, valorizarea, ba chiar 
marketizarea acestuia constituie în zilele 
noastre „un levier esenţial pentru amenajarea şi 
dezvoltarea teritoriilor.”31 

PATRIMONIUL CULTURAL 
IMATERIAL

La nivel instituţional, UNESCO a adoptat 
în 2003 definiţia patrimoniului 
cultural imaterial, care se referă la 

tradiţii şi expresii orale, practici sociale, ritualuri 
şi evenimente festive, cunoaşterea (savoir-faire) 
legată de mesteşugurile şi artizanatul tradiţional, 
fiind definit ca tradiţional, contemporan, viu, 
inclusiv, fondat pe comunităţi.32 Patrimoniul 
cultural imaterial este recunoscut de comunităţi, 

31 Denis Chevalier, prefață la ‘Campagnes de tous nos désirs. 
Patrimoines et nouveaux usages sociaux’, în Études rurales, 
[online]

32 UNESCO, Qu’est que c’est le patrimoine culturel immatériel, 
[online]

grupuri, indivizi ca aparţinând patrimoniului lor 
cultural, are la bază sentimentul de identitate 
şi de continuitate, contribuie la promovarea 
diversităţii culturale şi a creativităţii umane şi 
este conform cu Drepturile Omului (cf. 
instrumentelor internaţionale), promovând 
respectul reciproc între comunităţi şi 
dezvoltarea durabilă.33

Conceptul de „patrimoniu cultural imaterial” 
este menţionat pentru prima dată în 1982, cu 
ocazia Conferinţei mondiale privind politicile 
culturale (Mondiacult), organizată la Mexico 
City, care recunoaşte importanţa acestui 
patrimoniu şi îl include în noua definiţie dată 
„culturii”34 şi „patrimoniului cultural” (diferită 
de cea a „patrimoniului mondial”, orientat mai 
ales către aspectele materiale ale culturii). Însă 
germenii conceptului se regăsesc în adoptarea 
Convenţiei pentru protejarea patrimoniului 
mondial, cultural şi natural din 1972, când mai 
multe state membre au subliniat importanţa pe 
care o acordă salvgardării a ceea ce mai tarziu se 
va numi patrimoniu imaterial; problema cea mai 

33 UNESCO, La Convention pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, [online]

34 În Declarația de la Mexico City privind politicile culturale 
(1982) a fost elaborată o nouă definiție a patrimoniului 
cultural, înglobând atât operele materiale, cât și pe cele 
imateriale. Această declarație afirmă că orice cultură 
reprezintă un ansamblu unic și de neînlocuit de valori, 
deoarece tradițiile și formele de expresie ale fiecărui 
popor reprezintă modalitatea sa cea mai eficientă de 
a-și manifesta prezența în lume, în UNESCO, Mexico City 
Declaration on Cultural Policies World Conference on 
Cultural Policies Mexico City, [online] 
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importantă a fost aceea de a găsi patrimoniului 
„imaterial” instrumente operaţionale care 
să permită conservarea sa.35 În 1973, Bolivia 
propune să adauge un Protocol la Convenţia 
universală privind drepturile de autor pentru a 
proteja folclorul şi, ca urmare a acestei propuneri, 
în 1982, UNESCO înfiinţează un Comitet de 
experţi pentru salvarea folclorului. În 1989, 
Recomandarea UNESCO privind salvgardarea 
culturii tradiţionale şi populare invită statele 
membre să adopte măsuri legislative şi 
administrative şi să alcătuiască un inventar al 
patrimoniului cultural imaterial,36 Raportul din 
1996, Diversitatea noastră creatoare, subliniază 
faptul că nu e potrivită Convenţia din 1972 
pentru celebrarea şi protejarea artizanatului 
sau a formelor de expresie cum sunt dansul sau 
tradiţiile orale şi pledează în favoarea altor forme 
de recunoaştere adaptate diversităţii şi bogăţiei 
patrimoniului din lumea întreagă. În 1997, 
UNESCO organizează la Marrakech o Adunare 
internaţională de experţi pentru prezervarea 
spaţiilor culturale populare şi lansează 
programul de Proclamare a capodoperelor 
patrimoniului oral şi imaterial al umanităţii. 
Programul „Capodopere ale patrimoniului oral şi 
imaterial al umanităţii” distinge două categorii 
ale patrimoniului cultural imaterial: 
• Formele de expresie populară sau tradiţională 

(ca, de exemplu, Samba din Roda de Bahia în 
Brazilia, Baletul Regal din Cambodgia, Teatrul 

35 UNESCO, Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial culturel et naturel, [online]

36 UNESCO, Recommandation sur la sauvegarde de la culture 
traditionnelle et populaire, [online]

Sanscrit Kuttiyattam în India etc.);
• Spaţiile culturale, definite ca „locuri unde 

se concentrează activităţile populare şi 
tradiţionale”, ca de exemplu spaţiul cultural 
din Kihnu în Estonia, spaţiul cultural de la 
Sosso-Bala în Guineea. 
În 1999, în cadrul conferinţei organizate 

de UNESCO şi Smithsonian Institution la 
Washington intitulată „Evaluarea mondială a 
Recomandării privind salvgardarea culturii 
tradiţionale şi populare: Autonomizare locală 
şi cooperare internaţională” s-a recomandat 
ca termenul de „patrimoniu cultural imaterial” 
să fie reţinut ca nou instrument normativ în 
locul celui de „folclor”37, perceput ca umilitor 
de anumite comunităţi. În 2001, statele 
membre UNESCO adoptă Declaraţia universală 
UNESCO privind diversitatea culturală şi planul 
de acţiune, în care se regăseşte o definiţie 
operaţională a termenului „patrimoniu cultural 
imaterial”: „procese create de oameni, cum ar fi 
cunoştinţele, competenţele şi creativitatea ale 
căror moştenitori sunt şi pe care le dezvoltă, 
produsele pe care le creează şi resursele, 
spaţiile şi alte dimensiuni ale cadrului social şi 
natural necesare durabilităţii acestora; aceste 
procese inspiră comunităţilor un sentiment 
37 În secolul al XIX-lea, termenul de „folclor”, creat de 

antropologul englez William Thoms, se referea la „cultura 
tradițională, eminamente orală, a păturilor «necultivate», 
în opoziție cu cea evoluată a aristocrației sau a burgheziei, 
constituind opoziția cultură populară / cultură elitistă. 
Termenul de „popor” însuși era asociat cu „țărănime”, 
deci cultura populară se referea la cultura țărănească 
tradițională, în Lajos Balázs, Folclor. Noţiuni generale de 
folclor și poetică populară, p. 38.
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de continuitate în raport cu generaţiile trecute 
şi au o importanţă crucială pentru identitatea 
culturală, la fel ca salvgardarea diversităţii 
culturale şi creativitatea umanităţii.”38 

Declaraţia de la Istanbul din 2002 face referire 
la instrumente internaţionale existente legate 
de drepturile omului39 şi se înscrie în direcţia 
iniţiată prin Convenţia din 1972. Convenţia 
din 2005, privind protejarea şi promovarea 
diversităţii expresiilor culturale, completează 
seria de instrumente juridice dezvoltate de 
UNESCO pentru a favoriza diversitatea şi 
un mediu internaţional în care creativitatea 
indivizilor şi a naţiunilor este încurajată, 
contribuind la dezvoltarea economică şi la 
promovarea diversităţii culturale în lume. 

38 UNESCO, ‘Patrimoine culturel imatériel-définitions 
opérationelles’, [online]

39 ONU, Déclaration universelle des droits de l’homme, 
Résolution 217 A (III) [online] și HCDH, Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels” adopté 
et ouvert à la signatue, à la ratification et à l’adhésion par 
l’Assemblée générale de la résolution 2200 A (XXI) [online]

DEFINIŢIA CONCEPTULUI 
DE PATRIMONIU IMATERIAL

Convenţia adoptată în cadrul Conferinţei 
generale UNESCO din 2003 este primul tratat 
internaţional care creează un cadru juridic, 
administrativ şi financiar pentru salvarea 
patrimoniul cultural imaterial, intrând în cadrul 
acordurilor internaţionale, privind drepturile 
omului şi îndeplinind condiţiile de respect 
reciproc între comunităţi şi de dezvoltare 
durabilă. 

Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, adoptată pe 17 septembrie 
2003, în timpul Conferinţei generale a Naţiunilor 
Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (UNESCO), 
defineşte şi încadrează patrimoniul cultural 
imaterial: 

1. Se înţelege prin „patrimoniu cultural 
imaterial” practicile, reprezentările, 
expresiile, cunoştinţele şi savoir-faire – 
ca şi instrumentele, obiectele, artefactele 
şi spaţiile culturale care le sunt asociate 
– pe care comunităţile, grupurile şi 
indivizii le recunosc ca făcând parte din 
patrimoniul lor cultural. Acest patrimoniu 
cultural imaterial, transmis din generaţie 
în generaţie, este recreat în permanenţă 
de comunităţi şi grupuri în funcţie de 
mediu, de interacţiunea cu natura şi cu 
istoria şi le procură un sentiment de 
identitate şi de continuitate, contribuind 
astfel la promovarea respectului 
pentru diversitatea culturală şi pentru 
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creativitatea umană. Conform acestei 
convenţii, numai patrimoniul cultural 
imaterial, care e conform instrumentelor 
internaţionale existente privitoare la 
drepturile omului, corespunde respectului 
reciproc între comunităţi, grupuri şi 
indivizi şi dezvoltării durabile. 

2. „Patrimoniul cultural imaterial” se manifestă 
în domeniile următoare:  
a. tradiţii şi expresii orale, inclusiv limba 

ca vector al patrimoniului cultural 
imaterial; 

b. artele spectacolului; 
c. practici sociale, ritualuri şi evenimente 

festive; 
d. cunoştinţe şi practici privind natura şi 

universul; 
e. cunoştinţele legate de artizanatul 

tradiţional.
3. Termenul „salvgardare” desemnează 

măsurile care vizează asigurarea viabilităţii 
patrimoniului cultural imaterial, inclusiv 
identificarea, documentarea, cercetarea, 
prezervarea, protecţia, promovarea, 
punerea în valoare, transmiterea, prin 
educaţie formală şi informală, ca şi 
revitalizarea diferitelor aspecte ale acestui 
patrimoniu. 

Convenţia pentru salvgardarea patrimoniului 
cultural imaterial, ratificată la 20 iunie 2007 de 
mai bine de 78 de state40, recunoaşte funcţia şi 
valoarea expresiilor şi practicilor culturale vii, a 
asigurării protecţiei, respectului şi punerii lor în 
valoare, necesitatea unei mai mari conştientizări, 

mai ales printre tinerele generaţii, a importanţei 
patrimoniului cultural imaterial şi a salvgardării 
sale. 

În preambulul Convenţiei din 2003 se 
reafirmă importanţa patrimoniului imaterial, 
subliniind:

 » interdependenţa între patrimoniul 
cultural imaterial şi cel material cultural şi 
natural; 

 » rolul inestimabil al patrimoniului cultural 
imaterial ca factor de apropiere, de schimb 
şi de înţelegere între oameni; 

 » comunităţile, în particular comunităţile 
autohtone, grupurile, dar şi indivizii joacă 
un rol important în producerea, salvarea, 
menţinerea şi recrearea patrimoniului 
cultural imaterial, contribuind la 
îmbogăţirea diversităţii culturale şi a 
creativităţii umane;

 » procesul de mondializare şi transformările 
sociale, dincolo de condiţiile de dialog 
reînnoit pe care le creează comunităţii, 
aduc, ca şi fenomenele de intoleranţă, 
ameninţări grave de degradare, de 
dispariţie şi de distrugere a patrimoniului 
cultural imaterial, în special din cauza 
lipsei mijloacelor de salvgardare a 
acestuia.

Patrimoniul cultural imaterial este: 
tradiţional, contemporan şi viu în acelaşi timp, 
inclusiv, fondat pe comunităţi. Deşi fragil, 
patrimoniul cultural imaterial este un factor 
important al menţinerii diversităţii culturale în 
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faţa mondializării. A fi conştienţi de importanţa 
patrimoniului cultural imaterial al diferitelor 
comunităţi este util dialogului intercultural şi 
încurajează respectul faţă de moduri de viaţă 
diferite. Importanţa patrimoniului cultural 
imaterial nu rezidă atât în manifestarea culturală 
în sine, cât în bogăţia de cunoştinţe pe care 
le transmite de la o generaţie la alta. Această 
transmitere are o valoare socială şi economică 
pertinentă pentru grupurile minoritare, dar şi 
pentru grupurile sociale majoritare în interiorul 
unui stat şi e la fel de importantă pentru ţările în 
curs de dezvoltare, cât şi pentru cele dezvoltate.  

Patrimoniul imaterial evoluează în 
permanenţă şi e îmbogăţit prin aportul fiecărei 
noi generaţii. Păstrarea acestui patrimoniu 
şi transmiterea sa către generaţiile viitoare îl 
menţin în viaţă, permiţându-i să evolueze şi să 
se adapteze. Bineînţeles că măsurile de salvare 
a patrimoniului cultural imaterial sunt diferite 
de cele care privesc salvarea monumentelor, 
siturilor şi spaţiilor naturale. Pentru a rămâne 
viu, patrimoniul imaterial trebuie să-şi păstreze 
relevanţa pentru cultură şi să fie practicat în 
mod regulat şi învăţat în sânul comunităţilor, 
transmis de la o generaţie la alta. Comunităţile şi 
grupurile care sunt purtătoarele acestor tradiţii 
şi obiceiuri, oriunde în lume, au propriul sistem 
de transmitere a cunoştinţelor şi practicilor, 
mai degrabă în formă orală decât în formă 
scrisă. Activităţile de salvare trebuie, deci, să 
implice comunităţile, grupurile sau indivizii 

care menţin aceste patrimonii.40 Cum poate fi 
salvat un patrimoniu în constanta evoluţie fără 
a-l „împietri” sau banaliza? Conform UNESCO, 
salvarea acestor patrimonii înseamnă transferul 
de cunoştinţe, de practici şi de sens, altfel spus, 
accentul trebuie să fie pus pe transmiterea 
sau comunicarea din generaţie în generaţie, 
mai degrabă decât asupra manifestărilor 
concrete, cum sunt spectacolele de dans, cântec, 
instrumente muzicale sau opere artizanale. 
Patrimoniul cultural imaterial trebuie să joace 
un rol activ în viaţa generaţiilor actuale şi să 
fie transmis generaţiilor de mâine.41 Salvarea 
patrimoniului cultural imaterial este şi o sursă 
importantă de dezvoltare economică, chiar dacă 
nu neapărat în cadrul activităţilor generatoare 
de venituri, cum este turismul. 

40  UNESCO, Qu’est que c’est le patrimoine culturel immatériel, 
[online]

41 Ibid. 
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PATRIMONIUL CULTURAL 
MATERIAL –  
CONŞTIENTIZARE ŞI 
COMPORTAMENT DE 
VIZITARE

Lista obiectivelor de patrimoniu consi- 
derate de respondenţi ca fiind 
reprezentative pentru oraşul Bucureşti 

include clădiri consacrate, cum ar fi Anteneul 
Român sau Palatul Parlamentului, dar şi o serie 
de clădiri care sunt mai degrabă sedii de instituţii 
culturale, ca de exemplu Biblioteca Naţională 
sau câteva dintre muzeele reprezentative din 
oraş. De remarcat este faptul că în această listă 
apar şi obiective de patrimoniu natural, Parcul 
Herăstrău şi Parcul Cişmigiu, ceea ce denotă o 
definiţie extinsă a obiectivelor de patrimoniu, 
care include elemente de peisagistică şi faptul 
că primele trei obiective au fost cel mai des 
menţionate de respondenţi, comparativ cu 
restul din listă. 

Tabelul 1. Topul celor mai importante  
obiective de patrimoniu cultural din 

Bucureşti 
Care credeţi că sunt cele mai importante obiective de 

patrimoniu cultural din București?

1 Ateneul Român

2 Palatul Parlamentului / Casa Poporului

3 Arcul de Triumf

4 Teatrul Național (TNB)

5 Muzeul Satului

6 Opera Română

7 Muzeu Național de Istorie

8 Muzeul Ţăranului Român

9 Parcul Herăstrău

10 Palatul Regal

11 Muzeul Antipa

12 Centrul Vechi

13 Muzeul Național de Artă al României

14 Casa Presei Libere

15 Biblioteca Națională

16 Parcul Cișmigiu

17 Sediul BNR

În ceea ce priveşte aprecierea stării în care se 
află aceste obiective de patrimoniu, majoritatea 
respondenţilor au considerat că este bună şi 
foarte bună. 
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Profilul persoanelor care au avut o apreciere 
bună corespunde unui portret de rezident 
din București mai degrabă femeie (52%), cu 
vârsta fie în intervalul 36-50 de ani (23%), 
fie în cel de 51-65 de ani (22%), cu domiciliu 
permanent în București (95%), cu nivel mediu 
de educație (46%), cu statut ocupațional 
de angajat (60%), ca ocupație se înscrie în 
sectorul lucrativ (53%), cu un venit personal 
ce se înscrie în intervalul 701-1.500 de lei 
(47%) și un venit pe gospodărie de mai mult 
de 3.000 de lei (39%), alocă pentru cultură 
din venitul alocat mai puțin de 25% (92%) și 
locuiesc mai degrabă în Sectorul 3 (21%).

Referitor la capitalul social şi cultural, aceste 
persoane sunt preponderent utilizatoare de 
internet (71%), nu au participat niciodată la 
evenimente culturale în comunitate / cartier în 
ultimul an (80%), nu cunosc iniţiativa Bucureşti 
Capitală Culturală Europeană 2021 (55%), 
consideră că nu există elemente de patrimoniu 
cultural imaterial în Bucureşti (52%), sunt fie 
neconsumatori de evenimente culturale (21%), 
fie consumă de 2 ori pe lună sau mai rar (21%). 

Graficul 1. Aprecierea stării în care se află 
obiectivele de patrimoniu cultural

Ca şi în cazul obiectivelor de patrimoniu 
identificate de bucureşteni ca fiind cele mai 
importante la nivelul oraşului, la nivel de 
cartier lista acestora conţine preponderent 
instituţii publice sau obiective naturale, pe lângă 
obiectivele acreditate. 

Este important de precizat faptul că definirea zonei sau cartierului în care respondenții locuiesc 
evidențiază faptul că marea majoritate a acestora au avut dificultăți în a identifica zona în care 
locuiesc cu cartierele consacrate. Un număr semnificativ de persoane au indicat drept cartiere puncte 
de reper de tipul stațiilor de metrou, piațetelor sau instituțiilor reprezentative din proximitate. 
Această constatare evidențiază lipsa unui sentiment de apartenență la o comunitate locală și este 
esențială pentru înțelegerea mentalului colectiv urban, dar și pentru analiza relației dintre percepția 
patrimoniului, valorizarea și transmiterea lui către generațiile viitoare.
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De remarcat este faptul că majoritatea 
acestora sunt grupate în centrul oraşului şi doar 
câteva dintre cele menţionate se poziţionează 
la nivel de cartiere, de exemplu: Circul Globus 
(Lacul Tei şi Floreasca), Parcul Drumul Taberei 
(cartierul cu acelaşi nume), Mausoleul din 

Parcul Carol şi Cimitirul Bellu (Berceni). Acest 
fapt evidenţiază la nivelul bucureştenilor un 
grad scăzut de cunoaştere a obiectivelor de 
patrimoniu din proximitate, dar şi existenţa unei 
vizibilităţi mai mari doar pentru obiectivele de 
patrimoniu localizate în centrul oraşului. 

Harta 1. Care sunt cele mai importante obiective de patrimoniu în zona în care locuiţi?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu cultural din Bucureşti

Topul principalelor obiective

Patrimoniul cultural material poate cuprinde 
construcțiile moștenite de o societate sau un grup 
uman de la generațiile trecute, păstrate în prezent 
și care vor fi transmise generațiilor viitoare.

?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu din cartierul/zona 

în care locuiţi ?

Dintre obiectivele de patrimoniu din cartierul/zona 
în care locuiţi care credeţi că sunt cele mai în 

pericol/care credeţi că ar trebui renovate? ?

Care credeţi ca sunt cele mai importante 
obiective turistice, în general, din 

cartierul/zona în care locuiţi? ?

Patrimoniu material

Centru

Titan

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

ATENEUL ROMÂN

PALATUL PARLAMENTULUI

ARCUL DE TRIUMF

TEATRUL NAȚIONAL BUCUREŞTI

MUZEUL SATULUI DIMITRIE GUSTI

OPERA ROMÂNĂ

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE

MUZEUL NAȚIONAL AL 
ȚĂRANULUI ROMÂN

PARCUL HERĂSTRAU

PALATUL REGAL

MUZEUL ANTIPA

CENTRUL VECHI

MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ 
AL ROMÂNIEI

CASA PRESEI LIBERE

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ

PARCUL CIȘMIGIU

SEDIUL BNR

CIRCUL 
GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
TUDOR ARGHEZI

GRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL IOR PALATUL
COTROCENI

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

PARCUL CAROL

PALATUL
PARLAMENTULUI

PARCUL
DRUMUL
TABEREI

TEATRUL
NATIONAL

BUCUREȘTI

COLEGIUL
NAȚIONAL

GHEORGHE
LAZĂR

MAUSOLEUL
DIN PARCUL

CAROL
CIMITIRUL BELLU

Centru

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

Centru

Berceni

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova

Pantelimon

CIRCUL GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

GRĂDINA BOTANICĂ ARCUL DE TRIUMF
CINEMATOGRAFUL

GIULEŞTI

PARCUL IOR
ŞCOALA SUPERIOARĂ 

NICOLAE KRETZULESCU
BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA

CIRCUL GLOBUSGRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL CAROLPARCUL 
SEBASTIAN

ARENA NAŢIONALĂ

PARCUL 
TINERETULUI

PARCUL DRUMUL
TABEREI

PALATUL PARLAMENTULUI

CENTRUL VECHI

LACUL MORII

ORAŞELUL 
COPIILOR

TEATRUL NAŢIONAL

PARCUL IOR

Ferentari Berceni

Drumul Taberei

Colentina

Lacul Tei
şi Floreasca

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Lacul Tei
şi Floreasca

Ferentari Berceni

Griviţa
şi Bucureştii Noi Lacul Tei

şi Floreasca

Mihai Bravu
şi Vitan

Ferentari
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Comportamentul de vizitare al obiectivelor de 
patrimoniu din imediata vecinătate (aşa cum a fost 
definită de respondenţi) este la un nivel ridicat, 
aproape 80% dintre respondenţi pronunţându-se 
pozitiv la această întrebare. Profilul vizitatorului de 
obiective de patrimoniu din proximitate ar putea 
fi schiţat cuprinzând următoarele caracteristici 
socio-demografice: este preponderent femeie 
(54%), cu vârsta cuprinsă fie în intervalul 36-50 
de ani (24%), fie în cel de 51-65 de ani (23%), cu 
domiciliu permanent în Bucureşti (96%), cu nivel 
mediu de educaţie (48%), cu statut ocupaţional de 
angajat (60%), ca ocupaţie se înscrie în sectorul 
lucrativ (53%), cu un venit personal ce se înscrie 

în intervalul 701-1.500 de lei (48%) şi un venit 
pe gospodărie de mai mult de 3.000 de lei (15%), 
alocă pentru cultură din venitul alocat mai puţin 
de 25% (91%) şi locuieşte mai degrabă în Sectorul 
3 (21%). În privinţa capitalului social şi cultural, 
aceste persoane sunt preponderent utilizatoare 
de internet (70%), nu au participat niciodată la 
evenimente culturale în comunitate / cartier în 
ultimul an (78%), nu cunosc iniţiativa Bucureşti 
Capitală Culturală Europeană 2021 (55%), 
consideră că nu există elemente de patrimoniu 
cultural imaterial în Bucureşti (54%), consumă 
evenimente culturale de 2 ori pe lună sau mai rar 
(24%). 

Graficul 2. Frecvenţa vizitării obiectivelor de patrimoniu

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
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IMATERIAL
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Este important de remarcat faptul că profilul 
celor care au vizitat vreodată un obiectiv 
de patrimoniu din vecinătate și cei care 
apreciază starea obiectivelor de patrimoniu 
ca fiind bună este aproximativ același, 
cu mici diferențe de puncte procentuale. 
Atunci când ne gândim la o posibilă 
explicație trebuie să avem în vedere și lista 
de obiective de patrimoniu menționate, iar 
aceasta include în special clădiri acreditate 
sau instituții publice importante care au 
un grad mare de atenție pentru starea de 
funcționare din partea managementului și a 
autorităților publice locale. O altă explicație 
este nivelul redus de expertiză și educație 
în domeniul patrimoniului așa cum rezultă 
din caracteristicile socio-demografice și din 
capitalul cultural și social, dar și din gradul 
de cunoaștere a elementelor de patrimoniu, 
așa cum reiese din nominalizarea lor.

Acest aspect este evidenţiat şi de lista 
obiectivelor de patrimoniu considerate a avea 
nevoie de renovare, care este mai mult sau mai 
puţin identică cu lista obiectivelor de patrimoniu 
menţionate ca fiind importante. Cu alte cuvinte, 
gradul de cunoştere al patrimoniului poate 
determina o apreciere subiectivă a caracteristicilor 
lui din perspectiva grijii pentru starea acestuia 
sau, din contră, a mândriei privind calitatea lui. 
Ca şi în cazul listei de obiective de patrimoniu, 
majoritatea obiectivelor considerate a avea nevoie 
de renovări se poziţionează în centrul oraşului, 
cu câteva excepţii notabile: Circul Globus (Lacul 
Tei şi Floreasca), Casa Memorială George Bacovia 
(Berceni), Cinematograful Giuleşti (cartierul cu 
acelaşi nume), Arcul de Triumf (Aviatorilor şi 
Aviaţiei). 

 Nominalizarea acestor cazuri poate fi 
explicată fie prin starea avansată de degradare 
şi care atrage atenţia locuitorilor din zonă, fie 
prin ataşamentul ridicat al rezidenţilor pentru 
aceste obiective de patrimoniu. 
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Harta 2. Dintre obiectivele de patrimoniu din zona / cartierul în care locuiţi, care credeţi că 
sunt cele mai în pericol / care credeţi că ar trebui renovate?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu cultural din Bucureşti

Topul principalelor obiective

Patrimoniul cultural material poate cuprinde 
construcțiile moștenite de o societate sau un grup 
uman de la generațiile trecute, păstrate în prezent 
și care vor fi transmise generațiilor viitoare.

?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu din cartierul/zona 

în care locuiţi ?

Dintre obiectivele de patrimoniu din cartierul/zona 
în care locuiţi care credeţi că sunt cele mai în 

pericol/care credeţi că ar trebui renovate? ?

Care credeţi ca sunt cele mai importante 
obiective turistice, în general, din 

cartierul/zona în care locuiţi? ?

Patrimoniu material

Centru

Titan

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

ATENEUL ROMÂN

PALATUL PARLAMENTULUI

ARCUL DE TRIUMF

TEATRUL NAȚIONAL BUCUREŞTI

MUZEUL SATULUI DIMITRIE GUSTI

OPERA ROMÂNĂ

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE

MUZEUL NAȚIONAL AL 
ȚĂRANULUI ROMÂN

PARCUL HERĂSTRAU

PALATUL REGAL

MUZEUL ANTIPA

CENTRUL VECHI

MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ 
AL ROMÂNIEI

CASA PRESEI LIBERE

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ

PARCUL CIȘMIGIU

SEDIUL BNR

CIRCUL 
GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
TUDOR ARGHEZI

GRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL IOR PALATUL
COTROCENI

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

PARCUL CAROL

PALATUL
PARLAMENTULUI

PARCUL
DRUMUL
TABEREI

TEATRUL
NATIONAL

BUCUREȘTI

COLEGIUL
NAȚIONAL

GHEORGHE
LAZĂR

MAUSOLEUL
DIN PARCUL

CAROL
CIMITIRUL BELLU

Centru

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

Centru

Berceni

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova

Pantelimon

CIRCUL GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

GRĂDINA BOTANICĂ ARCUL DE TRIUMF
CINEMATOGRAFUL

GIULEŞTI

PARCUL IOR
ŞCOALA SUPERIOARĂ 

NICOLAE KRETZULESCU
BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA

CIRCUL GLOBUSGRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL CAROLPARCUL 
SEBASTIAN

ARENA NAŢIONALĂ

PARCUL 
TINERETULUI

PARCUL DRUMUL
TABEREI

PALATUL PARLAMENTULUI

CENTRUL VECHI

LACUL MORII

ORAŞELUL 
COPIILOR

TEATRUL NAŢIONAL

PARCUL IOR

Ferentari Berceni

Drumul Taberei

Colentina

Lacul Tei
şi Floreasca

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Lacul Tei
şi Floreasca

Ferentari Berceni

Griviţa
şi Bucureştii Noi Lacul Tei

şi Floreasca

Mihai Bravu
şi Vitan

Ferentari

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL
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Situaţia este similară şi în privinţa listei de 
obiective turistice, care este similară cu celelalte 
liste prezentate anterior. O explicaţie posibilă 
ţine de contopirea obiectivelor de patrimoniu 
cu cele turistice în mintea respondenţilor, dar 
evidenţiază şi gradul de cunoaştere destul 
de scăzut al populaţiei analizate în privinţa 
elementelor turistice şi de patrimoniu şi 

ataşamentul locuitorilor pentru obiectivele 
nominalizate. De remarcat este faptul că în 
această listă se regăsesc multe parcuri sau 
obiective naturale, iar o posibilă explicaţie este 
dată de gradul de familiarizare crescut faţă de 
aceste locuri în care rezidenţii îşi petrec timpul 
liber.  

Tabelul 2. Topul celor mai importante obiective turistice în funcţie de cartier / zonă

Care credeţi că sunt cele mai importante obiective turistice, în general, din cartierul / zona în care locuiţi?

1 Parcul IOR

2 Grădina Botanică

3 Parcul Drumul Taberei / Moghioroş

4 Palatul Parlamentului / Casa Poporului

5 Circul Globus

6 Parcul Carol

7 Parcul Tineretului

8 Parcul Sebastian

9 Orăşelul Copiilor

10 Centrul Vechi

11 Arena Naţională

12 Lacul Morii

13 Teatrul Naţional (TNB)

14 Parcul Cişmigiu

15 Delta Văcăreşti

16 Palatul Cotroceni

17 Parcul Titan
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Harta 3. Care credeţi că sunt cele mai importante obiective turistice, în general, din cartierul / 
zona în care locuiţi?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu cultural din Bucureşti

Topul principalelor obiective

Patrimoniul cultural material poate cuprinde 
construcțiile moștenite de o societate sau un grup 
uman de la generațiile trecute, păstrate în prezent 
și care vor fi transmise generațiilor viitoare.

?

Care credeţi că sunt cele mai importante 
obiective de patrimoniu din cartierul/zona 

în care locuiţi ?

Dintre obiectivele de patrimoniu din cartierul/zona 
în care locuiţi care credeţi că sunt cele mai în 

pericol/care credeţi că ar trebui renovate? ?

Care credeţi ca sunt cele mai importante 
obiective turistice, în general, din 

cartierul/zona în care locuiţi? ?

Patrimoniu material

Centru

Titan

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

ATENEUL ROMÂN

PALATUL PARLAMENTULUI

ARCUL DE TRIUMF

TEATRUL NAȚIONAL BUCUREŞTI

MUZEUL SATULUI DIMITRIE GUSTI

OPERA ROMÂNĂ

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE

MUZEUL NAȚIONAL AL 
ȚĂRANULUI ROMÂN

PARCUL HERĂSTRAU

PALATUL REGAL

MUZEUL ANTIPA

CENTRUL VECHI

MUZEUL NAȚIONAL DE ARTĂ 
AL ROMÂNIEI

CASA PRESEI LIBERE

BIBLIOTECA NAȚIONALĂ

PARCUL CIȘMIGIU

SEDIUL BNR

CIRCUL 
GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
TUDOR ARGHEZI

GRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL IOR PALATUL
COTROCENI

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

PARCUL CAROL

PALATUL
PARLAMENTULUI

PARCUL
DRUMUL
TABEREI

TEATRUL
NATIONAL

BUCUREȘTI

COLEGIUL
NAȚIONAL

GHEORGHE
LAZĂR

MAUSOLEUL
DIN PARCUL

CAROL
CIMITIRUL BELLU

Centru

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Griviţa
şi Bucureştii Noi

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova Mihai Bravu
şi Vitan

Pantelimon

Centru

Berceni

Titan

Colentina

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Giuleşti

Militari

Drumul Taberei

Rahova

Pantelimon

CIRCUL GLOBUS

CASA MEMORIALĂ
GEORGE BACOVIA

GRĂDINA BOTANICĂ ARCUL DE TRIUMF
CINEMATOGRAFUL

GIULEŞTI

PARCUL IOR
ŞCOALA SUPERIOARĂ 

NICOLAE KRETZULESCU
BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA
POLITEHNICA

CIRCUL GLOBUSGRĂDINA 
BOTANICĂ

PARCUL CAROLPARCUL 
SEBASTIAN

ARENA NAŢIONALĂ

PARCUL 
TINERETULUI

PARCUL DRUMUL
TABEREI

PALATUL PARLAMENTULUI

CENTRUL VECHI

LACUL MORII

ORAŞELUL 
COPIILOR

TEATRUL NAŢIONAL

PARCUL IOR

Ferentari Berceni

Drumul Taberei

Colentina

Lacul Tei
şi Floreasca

Aviatorilor
şi Aviaţiei

Lacul Tei
şi Floreasca

Ferentari Berceni

Griviţa
şi Bucureştii Noi Lacul Tei

şi Floreasca

Mihai Bravu
şi Vitan

Ferentari

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL
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PATRIMONIUL CULTURAL 
IMATERIAL – CUNOAŞTERE ŞI 
PRACTICE COTIDIENE

Prin această secţiune dedicată 
patrimoniului imaterial am urmărit 
identificarea gradului de cunoaştere 

a existenţei în Bucureşti a elementelor de 
patrimoniu imaterial şi practicarea diferitelor lui 
forme de manifestare la nivelul vieţii cotidiene. 

Suprinzător sau nu, majoritatea respondenţilor 
au declarat că în Bucureşti nu există forme de 
manifestare a patrimoniului imaterial, cu toate 
acestea procentul celor care recunosc existenţa 
acestora este destul de apropiat. O posibilă 
explicaţie în acest sens este reprezentată de faptul 
că populaţia generală nu este familiarizată cu 
acest concept, destul de abstract, de patrimoniu 
imaterial, fiind o creaţie recentă a specialiştilor 
din domeniu.

Graficul 3. Cunoaşterea despre elemente de patrimoniu cultural imaterial în Bucureşti

Cu toate acestea, dintre cei care cunosc 
elemente de patrimoniu imaterial, majoritatea 
se încadrează în categoria de vârstă 35-50 de 

ani, sunt preponderent femei şi cu un venit de 
până la 1000 de lei.
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Graficul 4. Cunoaşterea sau nu a patrimoniului imaterial în funcţie de vârstă, venit şi gen

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL
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Datele referitoare la practicile formelor 
de exprimare ale acestui tip de patrimoniu 
confirmă un nivel scăzut al acestuia în spaţiul 
urban analizat. Un argument în favoarea acestei 
ipoteze este şi faptul că de obicei elementele 
de patrimoniu imaterial sunt mai răspândite 
în mediul rural comparativ cu cel urban şi sunt 
legate de gradul de coeziune al comunităţii locale, 

de decalajele valorice scăzute între generaţii 
şi de capacitatea comunităţii de transmitere 
a practicilor şi valorilor de la o generaţie la 
alta. Aceasta este confirmată de poziţionarea 
tradiţiilor pe locul nouă, a patrimoniului cultural 
pe locul zece şi a comunităţii locale pe locul 12 
într-un top 20 al celor mai importante valori 
pentru populaţia analizată. 

Graficul 5. Contribuţia la formele de manifestare ale patrimoniului cultural imaterial

Profilul persoanei care contribuie la formele 
de manifestare ale patrimoniului imaterial este 
similar cu cel al persoanei care este conştientă 
de existenţa acestora la nivelul oraşului 

Bucureşti. Există câteva practici sociale care 
pot fi înscrise în sfera patrimoniului cultural 
imaterial şi care au înregistrat procente mari 
de participare, cu o situare în topul consumului 
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cultural public. Acestea sunt participarea la 
sărbătorile şi evenimentele locale (locul doi 
după cinematograf) şi la târgurile de produse 
tradiţionale sau de meşteşugari (locul patru) 
într-un top al celor mai practicate activităţi 
culturale în spaţiul public. O posibilă explicaţie în 
acest sens o reprezintă creşterea ofertei de astfel 
de evenimente în ultima perioadă, pe fondul 
creşterii atenţiei acordate de reprezentanţii 
administraţiilor publice locale.

Dacă ar fi să schițăm un portret al celor care 
merg frecvent la sărbători sau evenimente 
locale, acesta ar avea următoarele 
caracteristici socio-demografice: este 
preponderent femeie (55%), cu vârsta 
cuprinsă în intervalul 36-50 de ani (28%), 
cu domiciliu permanent în București (94%), 
cu nivel mediu de educație (49%), cu statut 
ocupațional de angajat (65%), ca ocupație 
se înscrie în sectorul lucrativ (54%), cu un 
venit personal ce se înscrie în intervalul 
701-1.500 de lei (44%) și un venit pe 
gospodărie de mai mult de 3.000 de lei 
(47%) sau 1.701-3.000 de lei (45%), alocă 
pentru cultură din venitul alocat mai puțin 
de 25% (77%) și locuiește mai degrabă în 
sectorul 2 (36%).

Graficul 6. Contribuţia sau nu la patrimoniul 
imaterial în funcţie de vârstă, venit şi gen

AȘTEPTĂRI ȘI MOTIVAȚII  
DE CONSUM CULTURAL  

ÎN BUCUREȘTI
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Referitor la capitalul social şi cultural, aceste 
persoane sunt preponderent utilizatoare de 
internet (84%), nu au participat niciodată la 
evenimente culturale în comunitate / cartier în 
ultimul an (64%), nu cunosc iniţiativa Bucureşti 
Capitală Culturală Europeană 2021 (59%), 
consideră că nu există elemente de patrimoniu 
cultural imaterial în Bucureşti (54%), consumă 
evenimente culturale de 2 ori pe lună sau mai 
rar (22%). 

Profilul celor care merg frecvent la târguri 
de produse tradiţionale sau de meşteşugari 
este aproape identic cu cel al respondenţilor 
care merg frecvent la sărbători sau evenimente 
locale: este preponderent femeie (58%), cu 
vârsta cuprinsă în intervalul 36-50 de ani 
(29%), cu domiciliu permanent în Bucureşti 
(93%), cu nivel mediu de educaţie (47%), cu 

statut ocupaţional de angajat (64%), ca ocupaţie 
se înscrie în sectorul lucrativ (52%), cu un venit 
personal ce se înscrie în intervalul 701-1.500 
de lei (44%) şi un venit pe gospodărie de mai 
mult de 3.000 de lei (45%) sau 1.701-3.000 de 
lei (46%), alocă pentru cultură din venit mai 
puţin de 25% (76%) şi locuiesc mai degrabă în 
sectorul 2 (43%).

În ceea ce priveşte capitalul social şi cultural, 
aceste persoane sunt preponderent utilizatoare 
de internet (82%), consideră că nu există 
elemente de patrimoniu cultural imaterial în 
Bucureşti (66%), nu au participat niciodată la 
evenimente culturale în comunitate / cartier în 
ultimul an (61%), nu cunosc iniţiativa Bucureşti 
Capitală Culturală Europeană 2021 (62%), 
consumă evenimente culturale de 2 ori pe lună 
sau mai rar (18%).
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Tabelul 3. Profilul celor care merg frecvent la concerte de folclor / muzică populară sau con-
certe de muzică lăutărească este aproape identic, cu mici diferenţe de procente

Caracteristici socio-demografice şi de capital social 
şi cultural

Concerte de folclor / 
muzică populară

Concerte de muzică 
lăutărească 

Utilizează internetul 87% 85%
Consumă evenimente culturale de 3 ori pe lună 81% 79%
Locuieşte în sectorul 2 70% 65%
Nu a participat niciodată la evenimente culturale în 
comunitate / cartier 42% 47%

Cunoaşte iniţiativa „Bucureşti – Capitală Culturală 
Europeană 2021”

77% 73%

Nu există elemente de patrimoniu cultural imaterial 
în Bucureşti 64% 67%

Femeie 55% 59%

Vârstă
28-35 de ani - 22%
36-50 de ani 24% 23%
51-65 de ani 26% -

Locuieşte în Bucureşti 
permanent 90% 91%

Nivel mediu de educaţie 53% 59%

Statut ocupaţional în 
prezent

Angajat 66% 61%
Ocupaţie „blue collar” 66% 73%

Procentul din venit 
alocat pentru cultură 
(mai puţin de 25%)

54% 56%

Venit personal (701-1.500 lei) 53% 54%

Venit gospodărie
1.701-3.000 de lei 46% -

Mai mult de 3.000 de lei 44% -
 

PERCEPȚIILE POPULAȚIEI 
PRIVIND PATRIMONIUL 
CULTURAL MATERIAL ȘI 

IMATERIAL
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CONCLUZII

• Patrimoniul cultural, fie material sau 
imaterial, este un concept abstract cu care 
populația generală a municipiului București 
nu este familiarizată încă. 

• Deși elementele de patrimoniu construit 
sunt mai accesibile datorită materialității 
și poziționării în proximitatea locuitorilor, 
totuși, chiar și în acest caz, gradul de 
cunoaștere și conștientizare a importanței 
acestora este destul de scăzut. 

• De asemenea, există o diferență majoră între 
percepția specialiștilor și a unor categorii 
sociale mai informate (de exemplu: activiștii 
din domeniu sau membrii societății civile) 
și cea a populației generale (fără diferențe 
majore în funcție de caracteristicile socio-
demografice) cu privire la pericolul pierderii 
acestor obiective de patrimoniu, ca urmare a 
stării de degradare.  

• Cele mai cunoscute construcții de patrimoniu 
sunt cele poziționate central, o posibilă 

explicație fiind gradul mare de familiaritate 
și vizibilitate. 

• În cazul obiectivelor de patrimoniu din cartier 
se remarcă o conștientizare a importanței în 
cazul celor care atrag atașamentul locuitorilor 
din zonă. 

• În cazul patrimoniului cultural imaterial, 
acesta este un concept abstract cu care 
respondenții nu sunt familiarizați, chiar dacă 
a fost prezentată o definiție a acestuia cu o 
exprimare cât mai accesibilă publicului larg.

• Marea majoritate a populației analizate 
nu cunoaște existența elementelor de 
patrimoniu imaterial în București și nici 
nu a practicat vreodată astfel de forme de 
manifestare ale patrimoniului.

• Cu toate acestea, anumite forme ale 
patrimoniului imaterial sunt preferate și 
chiar practicate de anumite categorii de 
populație, profilul socio-demografic fiind 
asemănător cu al celui care cunoaște sau a 
vizitat obiective de patrimoniu material din 
proximitate.
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 » Infrastructura domestică de bunuri 
culturale este similară în București 
comparativ cu restul țării, excepție facând 
dotarea cu bunuri culturale media, care 
este mai mare în București.

 » Tendințele de consum domestic din 
București sunt similare cu cele de la nivel 
național. 

 » În București diferențele față de consumul 
național se înregistrează pentru consumul 
de bunuri media și de muzică unde 
procentele sunt mai ridicate și pentru 
consumul de cultură scrisă și film, unde 
procentele sunt mai mici. 

 » Consumul domestic este unul rutinier, 
cu un consum foarte mare de timp 
liber pentru consum TV atât în timpul 
săptămânii, cât și în week-end ceea ce pe 
termen lung poate modifica gusturile de 
consum cultural inclusiv în spațiu public. 

 » Există diferențe majore de între profilul 
consumatorilor domestici în funcție de 
sectorul în care locuiesc. 

 » Strategiile pentru stimularea consumul 
cultural (în special pentru cel în spațiul 
public) ar trebuie să fie realizate ținându-
se cont de principalii competitori privind 
timpul liber al oamenilor. Bugetul de timp 
liber este limitat, iar odată cu trecerea 
timpului este din ce în ce mai restrâns, 
nu pentru ca oamenii au mai puțin timp 
fizic la dispoziție, ci pentru că ofertele de 
consum/ divertisment/ relaxare sunt din 
ce în ce mai numeroase.

 » Dacă în urmă cu 25 de ani, în agenda 
opțiunilor de consum, existau posibilități 
limitate și larg răspândite în rândul 
populației și aveam parte de o aplatizare a 
gusturilor, acum oamenii au la dispoziție o 
paletă foarte mare din care să aleagă. 

 » Este de asemenea important de luat în 
calcul faptul că importul de cultură este 
încă ridicat (filme străine, muzică străină, 
literatură străină etc), iar gusturile 
culturale ale populației încă trebuie 
educate, în principal pentru a stimula 
creativitatea și producția locală. 

 » În plus, atractivitatea noilor tehnologii este 
un competitor puternic în poziționarea 
culturii clasice/ tradiționale printre 
interesele și obiceiurile de consum de top 
ale publicului larg. Astfel, programele și 
oferta de consum în spațiul public trebuie 
să vină în întâmpinarea unor gusturi și a 
unor nevoi pentru generații din ce în ce 
mai eterogene, cu un background foarte 
diferit față de generațiile anterioare, cu 
gusturi și preferințe diverse.

 » Accesul populației din București la o rețea 
de internet în cadrul gospodăriei, dar nu 
numai, este relativ ridicat, peste jumătate 
dintre gospodării având conexiune.

 » Comparativ cu nivelul național de consum, 
în București internetul este utilizat cu 
o frecvență mai mare, iar o promovare 
a ofertei culturale din oraș și prin 
intermediul internetului ar trebui să fie 
utilizată preponderent de organizatorii de 
evenimente culturale. 
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 » Consumul cultural utilizând internetul 
este relativ asemănător cu cel de la nivel 
naţional. Populaţia mai în vârstă nu 
cumpără aproape niciodată de pe internet, 
însă tinerii aleg acest canal mai frecvent, 
pentru că sunt şi mai familiarizaţi cu alte 
tipuri de activităţi digitale. 

 » Locuitorii din Bucureşti folosesc internetul 
pentru a se informa despre evenimente 
culturale, cumpără produse şi bunuri 
autohtone (brand-uri româneşti) atât de 
pe internet, cât şi de la producătorii locali. 

 » Faptul că oamenii folosesc internetul 
pentru cele mai diverse tipuri de consum 
și de nevoi, este o informație care ar trebui 
folosită pentru a promova oferta culturală 
a orașului și ar putea deveni chiar un 
instrument prin care să fie încurajat 
consumul cultural public sau implicarea 
în activități de creație și creativitate. 

 » În cazul locuitorilor din Bucureşti avem un 
consum în spaţiul public de tip omnivor, 
ce include bricolarea mai multor tipuri de 
oferte din diverse domenii culturale.  

 » Pentru dezvoltarea unei strategii de 
revitalizare a oraşului Bucureşti pe termen 
mediu şi lung, este important ca factorii 
de decizie să aibă în vedere hobby-urile ca 
instrument de atragere a diverse tipuri de 
public-ţintă.

 » În funcţie de profilul evenimentului cultural, 
distribuitorii de produse culturale trebuie să-
şi adapteze mixul de marketing pentru a-şi 
optimiza gradul de penetrare al mesajului 
în rândul publicului şi pentru a se asigura că 

un număr cât mai mare de cetăţeni cunoaşte 
cât mai bine oferta culturală. 

 » În procesul de diversificare a consumului 
cultural public şi a ofertei culturale, tinerii 
pot juca un rol central. Există posibilitatea 
creşterii consumului cultural public prin 
intermediul tinerilor care vor putea să 
participe la mai multe evenimente în 
zonele din imediata apropiere a centrului. 
Dacă oferta culturală se extinde către 
periferie, consumul cultural public poate 
lua amploare. 

 » Deşi rezultatele studiului evocă o 
eterogenitae a consumatorilor din 
Bucureşti, totuşi oraşul are nevoie de 
câteva strategii de revitalizare a unor 
forme de cultură înaltă, cum ar fi consumul 
de operă/operetă şi filarmonică, ce 
înregistrează rate foarte mari de non-
consum de-a lungul ultimilor ani. Aceste 
instituţii se pot dezvolta după modelele de 
stimulare a publicului larg folosite atât de 
teatre, cât şi de muzee.

 » Motivaţiile de amuzament şi intelectuale, 
respectiv motivaţiile pure de amuzament, 
sunt cele care domină în rândul 
bucureştenilor. Importanţa lor derivă 
din faptul că structurează frecvenţa 
de consum (e.g., persoanele care au şi 
motivaţii artistice sunt cele care tind să 
participe cel mai des), dar şi într-o mai 
mică măsură, tipul de activitate culturală 
publică preferată. 

 » Nivelul de satisfacţie faţă de numărul şi 
calitatea evenimentelor desfăşurate în 
institutţii publice şi în aer liber este mai 
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degrabă pozitiv, această tendinţă fiind uşor 
mai accentuată în cazul primei categorii. 

 » Existeţa unor piedici în calea realizării 
aşteptărilor va afecta nivelul de satisfacţie 
şi poate determina, după cum arată 
răspunsurile bucureştenilor, o scădere a 
consumului cultural. 

 » Elementele invocate cel mai des ca 
împiedicând o participare mai frecventă 
la evenimente culturale sunt legate 
de cost, publicitate şi spaţiu. Aceste 
argumente pot fi privite ca aşteptări ale 
consumatorilor care, dacă sunt îndeplinite, 
cresc probabilitatea de participare a 
bucureştenilor la evenimentele culturale 
publice.

 » Un alt set de bariere invocat este legat 
de caracteristicile spaţiului destinat 
consumului cultural public, şi este din nou 
structurat de frecvenţa participării.

 » Amploarea activităţilor de promovare a 
evenimentelor este un alt factor menţionat 
de bucureşteni ca având potenţialul 
de a creşte participarea la evenimente 
culturale, indiferent de frecvenţa de 
participare a acestora. Publicitatea făcută 
din timp, pe un spaţiu mai larg şi prin 
mijloace diverse pare să fie o modalitate 
eficientă de a încuraja şi participarea la 
evenimente culturale organizate la nivel 
de cartier. 

 » Patrimoniul cultural fie, material sau 
imaterial, este un concept abstract cu 
care populaţia generală a municipiului 
Bucureşti nu este familiarizată încă. 

 » Deşi elementele de patrimoniu construit 
sunt mai accesibile datorită materialităţii 
şi poziţionării în proximitatea locuitorilor, 
totuşi chiar şi în acest caz gradul de 
cunoaştere şi conştientizare a importanţei 
acestora este destul de scăzut. 

 » De asemenea, există o diferenţă majoră 
între percepţia specialiştilor şi a unor 
categorii sociale mai informate (ca de 
exemplu activiştii din domeniul sau 
membrii societăţii civile) şi cea a  populaţiei 
generale (fără diferenţe majore în funcţie 
de caracteristicile socio-demografic) cu 
privire la pericolul de pierdere a acestor 
obiective de patrimoniu ca urmare a stării 
de degradare.  

 » Cele mai cunoscute construcţii de 
patrimoniu sunt cele poziţionate central, 
o posibilă explicaţie fiind gradul mare de 
familiaritate şi vizibilitate. 

 » În cazul obiectivelor de patrimoniu din 
cartier se remarcă o conştientizare a 
importanţei în cazul celor care atrag 
ataşamentul locuitorilor din zonă. 

 » În cazul patrimoniului cultural imaterial, 
acesta este un concept abstract cu care 
respondenţii nu sunt familiarizaţi, chiar 
dacă a fost prezentată o definiţie a 
acestuia cu o exprimare cât mai accesibilă 
publicului larg.

 » Marea majoritatea a populaţiei analizate 
nu cunoaşte existenţa elementelor de 
patrimoniu imaterial în Bucureşti şi nici 
nu a practicat vreodată astfel de forme de 
manifestare ale patrimoniului.
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 » Cu toate acestea, anumite forme ale 
patrimoniului imaterial sunt preferate şi 
chiar practicate de anumite categorii de 
populaţie, profilul socio-demografic fiind 
asemănător cu cel care cunoaşte sau a 
vizitat obiective de patrimoniu material 
din proximitate.

 » Pe dimensiunea de cultură urbană 
printre aspectele de care bucureştenii se 
declară nemulţumiţi cele mai prezente cu 
menţiunile referitoare la infrastructura 
stradală (condiţiile pentru maşini, cât şi 
pentru pietoni sau biciclişti) şi la curăţenie, 
cu accent pe calitatea aerului. 

 » La polul opus, al mulţumirilor, se află 
aspectele ce ţin de petrecerea timpului 
liber, incluzând evenimentele de consum 
cultural. Cu menţiunea că numitorul 
comun al acestora ţine de caracteristica de 
gratuitate. Parcurile, evenimentele în aer 
liber, spaţiile de joacă pentru copii sunt 
exemple de astfel de facilităţi. 

 » Referitor la perspectiva ca Bucureştiul 
să devină Capitală Europeană a Culturii 

în 2021, majoritatea respondenţilor sunt 
înclinaţi să considere că oraşul ar merita 
această oportunitate. 

 » Pe dimensiunea de cosmopolitanism, 
de deschidere către ceilalţi, gradul de 
multiculturalism, distanţa socială faţă de 
grupuri minoritare şi consumul cultural de 
tip omnivor sunt dependente de condiţiile 
socio-economice ale indivizilor

 » Distanţa socială este, în medie, una mare 
chiar dacă o mare parte dintre respondenţi 
spun despre Bucureşti că este un oraş 
ce respectă minorităţile de orice fel. 
Aceste atitudini arată că minorităţile sunt 
respectate atâta timp cât nu sunt foarte 
vizibile.

 » Asemănarea cu celelalte culturi europene 
se face prin modul în care sunt privite 
calităţile şi defectele. Faptul că ne 
considerăm un popor ospitalier şi cu 
credinţă în Dumnezeu reprezintă o calitate 
percepută şi motiv de mândrie pentru o 
bună parte a românilor, nu doar pentru 
bucureşteni. 
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CAPITOLUL 2 – METODOLOGIE

Tabelul 1. Structură eşantion

Vârsta Procente
14-20 ani 5%
21-27 ani 12%
28-35 ani 16%
36-50 ani 25%
51-65 ani 22%

65+ ani 20%
Total 100%

Tabelul 2. Starea civilă

 Procente
1  Singur(ă), nu am fost căsătorit(ă) niciodată 22%

 2  Singur(ă), divorţat(ă)/separat(ă) 6%
 3  Singur(ă), văduv(ă) 14%

 4  Căsătorit(ă), la prima căsătorie 49%
 5  Recăsătorit(ă) 4%

 6  În cuplu, niciodată căsătorit(ă) 6%
 7  În cuplu, am fost căsătorit(ă) 1%

 Total 100%

Tabelul 3. Domiciliul respondenţilor  
(În municipiul Bucureşti domiciliati permanent sau temporar?)

 Procente
1  Permanent 94%
2  Temporar 4%
98  NS 0,1%
99  NR 2%
Total 100%

ANEXE
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Tabelul 4. Ultima şcoală absolvită.  
(Care este ultima scoala pe care ati absolvit-o?)

 Procente
1  Fara scoala 0,2%
2  Scoala primara terminata (4 clase) 2%
3  Gimnaziu terminat (8 clase) 14%
4  Scoala profesionala ori de meserii 9%
5  Scoala de maistri 2%
6  Liceu - trepta I 6%
7  Liceu - trepta II/ bacalaureat 23%
8  Scoala postliceala sau colegiu 10%
9  Facultate 26%
10  Studii postuniversitare (Master, Doctorat) 8%
99  NR 0,2%
Total 100%

Tabelul 5. Status ocupaţional.  
(Care este statutul dvs. ocupaţional în prezent?)

 Procente
 1  Lucreaza 46%
 2  Casnic 3%
 3  Pensionar(a) 35%
 4  Pensionar de boala (invalid) 3%
 5  Somer 1%
 6  Elev 8%
 7  Student 2%
 8  Concediu de maternitate/ingrijire a copilului 1%

 10  In cautarea primului loc de munca 0,3%
 11  Alta situatie 0,2%
 Total 100%
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Tabelul 6. Ocupaţia respondenţilor.  
(Ocupatia dvs. principala in prezent este/a fost...)

 Procente

 1  Patron cu 10 sau mai multi angajati 0,3%
 2  Patron cu 9 sau mai putini angajati 1%
 3  Specialist, profesionist cu st sup si cu afacere  proprie 3%
 4  Lucrator pe cont propriu fara studii superioare, fara angajati 0,7%
 5  Agricultor cu gospodarie individuala 0,1%
 6  Agricultor in asociatie 0,1%
 7  Director, manager cu 10 sau mai multi angajati in subordine 0,6%
 8  Director, manager cu 9 sau mai putini angajati in subordine 0,4%
 9  Sef de departament 10 sau mai multi angajati in subordine 0,5%
10  Sef de departament cu 9 sau mai putini angajati in subordine 1%
11  Cadre cu studii superioare tehnice 9%
12  Cadre cu studii superioare economice sau juridice 6%
13  Cadre cu studii superioare umaniste, medici, farmacisti 6%
14  Functionari administrativi cu studii superioare 4%
15  Cadre militare superioare 1%
16  Functionari administrativi cu studii medii 6%
17  Cadre medii si tehnicieni 7%
18  Cadre militare inferioare 1%
19  Lucratori in servicii 8%
20  Maistru, sef de echipa 2%
21  Muncitori calificati 23%
22  Muncitori necalificati si zilieri 4%
23  Altceva 8%
24  Fara ocupatie 3%
 99  NR 4%

 Total 100%

ANEXE
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Tabelul 6.1. Ocupaţia respondenţilor

Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

Valid Managerial 31 3% 3% 3%

White collar 316 28% 35% 38%

Blue collar 517 46% 57% 95%

Free lancer 44 4% 5% 100%

Total 908 81% 100%

Lipsă Sistem 212 19%

Total 1120 100%

Tabelul 7. Domeniul economic în care lucrează respondenţii  
(Care este domeniul economic in care lucrati/ati lucrat?)

 Procente

 1  agricultura, silvicultura, piscicultura 1%

 2  industria extractiva 0,3%

 3  industrie prelucratoare 14%

 4  energie electrica, termica, gaze, ape 3%

 5  constructii/ amenajari 7%

 6  IT 4%

 7  comert 10%

 8  hoteluri, restaurant, turism 4%

 9  transport, logistica, depozitare 6%

 10  posta, telecomunicatii 2%

 11  activitati financiare, bancare 5%



229

229

 Procente

 12  management/ consultanta, marketing, resurse umane 4%

 13  grafica/ design, publicitate 1%

 14  administratie publica 5%

 15  invatamant, cercetare 7%

 16  cultura/ publicatii 2%

 17  sanatate si asistenta sociala 8%

 18  angajat in gospodarie personala 0,4%

 19  alte activitati 12%

 97  Nu a lucrat niciodata 2%

 98  NS 0,1%

 99  NR 4%

 Total 100%

Tabelul 8. Confesiunea religioasă respondenţilor (Care este religia dvs.?)

 Procente
1  Ortodoxa 96%
 2  Romano-catolica 1%
 3  Protestanta 0,4%
 4  Neo-protestanta 0,5%
 5  Greco-catolica 0,1%
 6  Alta 0,5%
 7  Liber cugetator 0,4%
 99  NR 0,5%
 Total 100%

ANEXE
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Tabelul 9. Etnia respondenţilor (Care este etnia dvs.?)

Procente

1  Român 98%

 2  Maghiar 0,3%

 3  Rom 1%

 4  Alta 0,7%

 Total 100%

Tabelul 10. Limba maternă (Care este limba dumneavoastra materna?)

Procente

 1  Română 98%

 2  Maghiară 0,2%

 3  Germană 0,1%

 4  Romani 0,8%

 5  Alta 0,5%

 Total 100%
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CAPITOLUL 3 – CONSUM CULTURAL DOMESTIC

ANEXE



232

232

CAPITOLUL 5 –  CONSUM CULTURAL ÎN SPAŢIUL PUBLIC

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la/în...?
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi vizionat un film la/în cadrul unui...

Consumul public de cinema (1-2 sau mai des)
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De câte ori aţi mers în ultimele 12 luni la...?
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Cinematograf? – răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Cinematograf? - distribuţie pe vârstă
14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 4% 11% 19% 31% 53% 70%
Mai rar 18% 23% 11% 15% 18% 14%
1 -2 ori 11% 11% 19% 10% 11% 8%
3 – 5 ori 16% 24% 20% 19% 7% 2%
De mai mult de 5 ori 51% 31% 31% 24% 10% 5%
Nu ştiu 0% 0% 0% 1% 0% 1%
Nu răspund 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Filarmonică? - răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Filarmonică? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 90% 73% 68% 79% 74% 86%

Mai rar 7% 19% 12% 9% 16% 7%

1 -2 ori 1% 5% 15% 7% 4% 6%

3 – 5 ori 1% 1% 2% 4% 4% 0%

De mai mult de 5 ori 0% 1% 2% 1% 2% 0%

Nu știu 1% 0% 1% 0% 0% 1%

Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Operă/ operetă? – răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Operă/ operetă? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 85% 73% 64% 69% 68% 84%

Mai rar 10% 15% 20% 13% 18% 8%

1 -2 ori 4% 5% 6% 7% 6% 7%

3 – 5 ori 1% 3% 8% 8% 4% 1%

De mai mult de 5 ori 0% 2% 2% 3% 4% 0%

Nu ştiu 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Nu răspund 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Spectacole de divertisment? –  
răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Spectacole de divertisment? –  
distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 36% 32% 40% 45% 55% 75%

Mai rar 23% 30% 21% 20% 19% 14%

1 -2 ori 13% 16% 15% 17% 9% 5%

3 – 5 ori 15% 10% 14% 9% 9% 3%

De mai mult de 5 ori 10% 11% 9% 9% 8% 2%

Nu știu 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Nu răspund 1% 1% 1% 1% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Teatru? – răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Teatru? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 34% 27% 27% 31% 46% 63%

Mai rar 22% 21% 14% 10% 18% 13%

1 -2 ori 19% 23% 29% 30% 13% 11%

3 – 5 ori 15% 14% 15% 13% 8% 7%

De mai mult de 5 ori 10% 14% 14% 16% 14% 6%

Nu știu 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Nu răspund 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Muzee? – răspunsuri generale

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Muzee? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 30% 30% 27% 38% 48% 68%

Mai rar 34% 37% 34% 20% 24% 18%

1 -2 ori 22% 23% 21% 25% 16% 9%

3 – 5 ori 7% 6% 9% 9% 7% 3%

De mai mult de 5 ori 7% 4% 6% 8% 4% 2%

Nu ştiu 0% 0% 2% 0% 0% 0%

Nu răspund 0% 0% 1% 1% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Muzee?  - distribuţia pe genul respondenţilor

Feminin Masculin

Niciodată 41% 44%

Mai rar 29% 23%

1 -2 ori 17% 21%

3 – 5 ori 8% 6%

De mai mult de 5 ori 4% 6%

Nu știu 1% 0%

Nu răspund 1% 0%

Total 100% 100%

 În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Expoziţii în galerii? – răspunsuri generale

ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Expoziţii în galerii? –  
distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 56% 46% 47% 51% 61% 74%

Mai rar 25% 34% 30% 21% 17% 13%

1 -2 ori 6% 11% 6% 16% 10% 8%

3 – 5 ori 6% 3% 8% 6% 7% 3%

De mai mult de 5 ori 8% 4% 7% 5% 3% 2%

Nu știu 0% 2% 1% 0% 1% 0%

Nu răspund 0% 1% 0% 0% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Sărbători/ evenimente locale? –  
răspunsuri generale
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CP1_15 În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Sărbători/ evenimente locale? –  
distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 36% 23% 27% 28% 42% 59%

Mai rar 23% 23% 20% 18% 17% 10%

1 -2 ori 13% 16% 15% 20% 13% 12%

3 – 5 ori 10% 17% 16% 19% 14% 7%

De mai mult de 5 ori 16% 21% 21% 15% 13% 12%

Nu știu 2% 0% 1% 1% 1% 0%

Nu răspund 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Festivaluri (muzică, filme)? –  
răspunsuri generale

ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Festivaluri (muzică, filme)? –  
distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 42% 32% 29% 42% 54% 73%

Mai rar 15% 10% 22% 13% 16% 7%

1 -2 ori 17% 20% 12% 20% 12% 8%

3 – 5 ori 8% 12% 15% 14% 7% 4%

De mai mult de 5 ori 12% 25% 18% 10% 10% 8%

Nu știu 3% 0% 1% 1% 0% 0%

Nu răspund 2% 0% 3% 1% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Târguri de produse tradiţionale/ târguri de 
meşteşugari? – răspunsuri generale
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Târguri de produse tradiţionale/ târguri de 
meşteşugari? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 53% 35% 36% 31% 37% 58%

Mai rar 22% 31% 25% 19% 21% 13%

1 -2 ori 14% 10% 10% 23% 18% 11%

3 – 5 ori 8% 12% 12% 15% 11% 8%

De mai mult de 5 ori 2% 11% 16% 13% 12% 10%

Nu ştiu 2% 0% 1% 0% 0% 0%

Nu răspund 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Bibliotecă pentru a citi? – răspunsuri generale

ANEXE
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În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la /în Bibliotecă pentru a citi? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 55% 52% 58% 64% 78% 83%

Mai rar 20% 24% 20% 17% 12% 8%

1 -2 ori 11% 13% 10% 9% 2% 4%

3 – 5 ori 5% 5% 3% 4% 4% 1%

De mai mult de 5 ori 6% 5% 8% 6% 1% 4%

Nu ştiu 3% 0% 1% 0% 1% 0%

Nu răspund 0% 1% 0% 0% 2% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Concerte de muzică  
(altele decât cele de mai sus)? – răspunsuri generale



247

247

În ultimele 12 luni, de câte ori aţi mers la / în Concerte de muzică  
(altele decât cele de mai sus)? – distribuţia pe vârste

14-20 ani 21-27 ani 28 -35 ani 36 – 50 ani 51-65 ani 65 + ani

Niciodată 44% 39% 48% 50% 64% 82%

Mai rar 16% 19% 19% 16% 18% 7%

1 -2 ori 14% 20% 10% 13% 6% 5%

3 – 5 ori 8% 8% 7% 9% 4% 1%

De mai mult de 5 ori 8% 9% 12% 6% 6% 4%

Nu ştiu 6% 4% 2% 1% 1% 0%

Nu răspund 4% 1% 1% 5% 1% 1%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ANEXE
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CAPITOLUL 6 – AŞTEPTĂRI ŞI MOTIVAŢII DE CONSUM ŞI 
NON-CONSUM CULTURAL
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Va rugăm numiţi un eveniment cultural care ştiţi că se desfăşoară în prezent/s-a desfăşurat în 
trecut în cartierul dumneavoastră, indiferent dacă aţi participat sau nu la el.

Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

activitati pentru copii in parcuri 2 0,1% 0,3% 0,3%

andre rieu 1 0,1% 0,2% 0,5%

atelier de pictura in parcul carol 1 0,1% 0,1% 0,7%

ateliere pentru copii 1 0,1% 0,2% 0,8%

Bibliovacanta la Biblioteca Nationala 2 0,2% 0,4% 1,2%

bookfest 1 0,1% 0,1% 1,4%

bucharest jazz 1 0,1% 0,3% 1,7%

bucurestiul verde 1 0,1% 0,2% 1,9%

cele din parcul Titan  0,0% 0,1% 1,9%

ciclism  0,0% 0,1% 2,0%

cinamatograf aer liber, spectacole ior 1 0,1% 0,2% 2,3%

cinema in aer liber, concerte in parcuri 1 0,1% 0,2% 2,5%

Cinematograf, teatru  0,0% 0,1% 2,5%

circ ambulant 2 0,2% 0,5% 3,0%

competitii sportive 1 0,1% 0,3% 3,3%

competitii sportive de cortina 1 0,1% 0,3% 3,6%

concert de muzica 14 1,2% 2,8% 6,4%

concert de muzica populara 14 1,3% 2,9% 9,3%

concert holograf in IOR 1 0,1% 0,2% 9,4%

concert in aer liber 15 1,3% 3,0% 12,4%

ANEXE
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

concert in aer liber in parc 4 0,4% 0,9% 13,3%

concert in aer liber Titan 2 0,1% 0,3% 13,6%

concert in parcul carol 7 0,6% 1,3% 14,9%

concert in parcul Crangasi 1 0,1% 0,3% 15,2%

concert in parcul IOR 13 1,2% 2,7% 17,9%

concert in parcul IOR si Titan 1 0,1% 0,2% 18,2%

concert in parcul Sebastian 22 1,9% 4,4% 22,5%

concert in parcul Tineretului  0% 0,1% 22,6%

concert in parcul Titan 1 0,1% 0,3% 22,8%

concert in parcurile din zona 1 0,1% 0,2% 23,1%

concert muzica in parcul sebastian  0% 0,1% 23,1%

concert Nicu Alifantis 1 0,1% ,2% 23,4%

concert Robie Williams 7 0,6% 1,3% 24,7%

concerte carefour colentina si parc plumbuita 1 0,1% 0,2% 25,0%

concerte de muzica disco in parcul sebastian 2 0,2% 0,4% 25,4%

concerte de sarbatori 8 0,7% 1,5% 26,9%

concerte gradina de vara 2 0,2% 0,4% 27,3%

concerte in ior 1 0,1% 0,2% 27,6%

concerte in parc 6 0,6% 1,3% 28,8%

concerte in parcari 3 0,3% 0,6% 29,4%

concerte in parcul Doamna Ghica  0% 0,1% 29,5%

concerte in parcul Plumbuita 4 0,3% 0,7% 30,2%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

concerte in parcul Titan, cinema in aer liber 1 0,1% 0,1% 30,3%

concerte in parcuri 3 0,3% 0,6% 31,0%

concerte in Piata Constitutiei 4 0,3% 0,7% 31,7%

concerte la carefour, parc ghica 2 0,2% 0,4% 32,0%

concerte muzica 2 0,2% 0,4% 32,4%

concerte muzica clasica in parc 1 0,1% 0,2% 32,7%

concerte muzicale la cora si in parcul tineretului 1 0,1% 0,1% 32,8%

concerte Scoala Artelor 3 0,2% 0,5% 33,3%

concerte si proiectii de film 1 0,1% 0,2% 33,5%

concerte, filme in aer liber 1 0,1% 0,3% 33,8%

concerte, filme, ior 1 0,1% 0,2% 34,0%

concertele Simfonia de vara 1 0,1% 0,1% 34,1%

concurs de ciclism 6 0,6% 1,3% 35,4%

Cross - In Parcul Titan 1 0,1% 0,2% 35,6%

curatenie langa sina de tren 1 0,1% 0,1% 35,8%

dans folcloric  0% 0,1% 35,8%

desene pe asfalt  0% 0,1% 35,9%

diferite evenimente la cora 2 0,2% 0,4% 36,3%

Etno spectacole in aer liber  0% 0,1% 36,4%

eveniment pt parcul vacaresti 1 0,1% 0,2% 36,6%

evenimente culturale la mall 2 0,2% 0,4% 37,0%

evenimente din parcul Sebastian 1 0,1% 0,2% 37,2%

ANEXE
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

evenimente in IOR 2 0,1% 0,3% 37,5%

evenimente in parc 3 0,3% 0,6% 38,1%

evenimente la mall 1 0,1% 0,1% 38,2%

expozitie de pictura 2 0,1% 0,3% 38,6%

festival 8 martie (sun plazza )  0% 0,1% 38,6%

festival culinar 2 0,1% 0,3% 38,9%

festival de ceramica 1 0,1% 0,2% 39,1%

festival de creatie 1 0% 0,1% 39,2%

festival de dans in aer liber 1 0,1% 0,3% 39,5%

festival de film 3 0,3% 0,7% 40,2%

festival de film in aer liber 2 0,2% 0,4% 40,6%

festival de muzica 2 0,2% 0,3% 40,9%

festival de muzica populara 2 0,2% 0,4% 41,3%

festival de muzica veche 5 0,5% 1,1% 42,3%

festival de pictura 1 0,1% 0,3% 42,6%

festival de teatru 1 0,1% 0,3% 42,9%

festival enescu 1 0,1% 0,1% 43,0%

festival pictura 1 0,1% 0,3% 43,3%

festival turcesc 2 0,2% 0,4% 43,7%

festivalul Amintiri din Copilarie 1 0,1% 0,3% 44,0%

festivalul berii 6 0,5% 1,1% 45,1%

festivalul Culorile Luminii 2 0,2% ,4% 45,5%

festivalul de film  ,0% ,1% 45,6%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

festivalul de muzica veche 1 0,1% 0,3% 45,9%

festivalul de Teatru 1 0,1% 0,1% 46,0%

festivalul Enescu 17 1,6% 3,5% 49,5%

Festivalul Florian Pittis 1 0,1% 0,2% 49,7%

festivalul International de Teatru 2 0,1% 0,3% 50,1%

festivalul luminii 6 0,5% 1,2% 51,3%

Festivalul National de Teatru  0% 0,1% 51,4%

festivalul rock-ului,targ de prod.traditionale 1 0,1% 0,3% 51,6%

festivalul toamnei 4 0,4% 0,9% 52,5%

Festivalul Viata e frumoasa 1 0,1% 0,2% 52,7%

Festivalul Zilele Bucurestiului 1 0,1% 0,3% 53,0%

Festivalului Zilele Bucurestiului 1 0,1% 0,2% 53,1%

filme in aer liber  0% 0,1% 53,2%

filme in aer liber la bazilescu  0% 0,1% 53,3%

filme in are liber 1 0,1% 0,3% 53,6%

Finala Cupei Europa 1 0,1% 0,2% 53,8%

Folclor Parcul IOR 2 0,2% 0,3% 54,1%

galerie de pictura 1 0% 0,1% 54,2%

galeriile de pictura de la cora 1 0,1% 0,2% 54,4%

gaudeamus 2 0,2% 0,3% 54,8%

gradina de vara favorit 1 0,1% 0,3% 55,0%

In IOR de 1 iunie 1 0% 0,1% 55,2%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

in mega mall mai sunt chestii ptr. copii 1 0,1% 0,3% 55,4%

in Pantelimon 1 0% 0,1% 55,5%

In Parcul IOR 2 0,2% 0,4% 55,9%

intreceri sportive 1 0,1% 0,1% 56,0%

IOR Zdob si Zdub  0% 0,1% 56,1%

jazz festival 6 0,5% 1,2% 57,3%

jocuri creative pt copii - fundatia voiculescu 1 0,1% 0,1% 57,4%

la Cora mai sunt uneori  0% 0,1% 57,5%

la noi nu sunt d-astea 2 0,2% 0,4% 57,9%

luna copilariei 1 0,1% 0,2% 58,1%

marele premiu (palatul copiilor )  0% 0,1% 58,2%

meciuri de fotbal pe national arena 1 0,1% 0,2% 58,4%

muzica si sport organizate de primarie  0% 0,1% 58,5%

noaptea muzeelor 8 0,7% 1,7% 60,2%

orchestra de estrada 12 1,0% 2,3% 62,5%

orchestra de estrada angely 1 0,1% 0,3% 62,8%

parcul IOR 2 0,2% 0,5% 63,3%

parcul Sebastian-spectacole, teatru  0% 0,1% 63,3%

pe la mega mall mai sunt chestii ptr copii 1 0,1% 0,1% 63,5%

pe la megamall mai sunt evenimente 1 0,1% 0,2% 63,6%

pentru copii de 1 iunie 1 0,1% 0,3% 63,9%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

programe artistice in pacul Bazilescu 1 0% 0,1% 64,0%

programe artistice in parc Sebastian  0% 0,1% 64,1%

programe artistice in parcuri  ,0% 0,1% 64,2%

programe muzicale in parc 1 0% 0,1% 64,3%

programele artistice din parcul bazilescu 1 0,1% 0,2% 64,4%

proiectii de filme  0% 0,1% 64,5%

proiectii film herastrau 1 0% 0,1% 64,6%

redeschiderea parcului Drumul Taberei 3 0,3% 0,6% 65,2%

revelion in parc 3 0,3% 0,6% 65,8%

roaba de cultura 2 0,2% 0,5% 66,2%

se faceau concerte in parcul sebastian 1 0,1% 0,2% 66,4%

simfonia de vara 2 0,2% 0,5% 66,9%

spectacol - casa de cultura Bucurestii Noi 1 0,1% 0,1% 67,0%

spectacol cu lumini in piata unirii, fantani color 2 0,2% 0,5% 67,5%

spectacol de muzica 1 0,1% 0,2% 67,7%

spectacol de muzica populara la republica 1 0,1% 0,2% 67,9%

spectacol de ziua Recoltei 1 0,1% 0,1% 68,0%

spectacol in aer liber 1 0,1% 0,2% 68,2%

spectacol in aer liber de muzica populara 1 0,1% 0,2% 68,4%

spectacol in IOR 17 1,5% 3,5% 71,9%

spectacol la etno republica 4 0,4% 0,8% 72,7%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

spectacol la republica 4 0,3% 0,7% 73,5%

spectacol muzica populara la republica 2 0,2% 0,4% 73,8%

spectacol pentru copii 1 0,1% 0,3% 74,1%

spectacol, concert muzica  0% 0,1% 74,2%

spectacole de la Scoala Artelor 2 0,2% 0,4% 74,6%

spectacole de magie 1 0,1% 0,2% 74,8%

Spectacole din IOR 2 0,2% 0,5% 75,3%

spectacole din parcul oraselul copiilor (parcul 
tineretului) 1 0,1% 0,2% 75,5%

spectacole in aer liber 3 0,2% 0,5% 76,0%

spectacole in aer liber in parcul bazilescu 2 0,2% 0,4% 76,5%

spectacole in aer liber in parcuri  0,0% 0,1% 76,6%

spectacole in ior 2 0,1% 0,3% 76,9%

spectacole in parc 11 1,0% 2,2% 79,0%

spectacole in parcul bazilescu 2 0,2% 0,4% 79,4%

spectacole in parcul Giulesti 1 0,1% 0,2% 79,6%

spectacole in Parcul IOR 2 0,2% 0,4% 80,0%

spectacole in parcul Sebastian 14 1,3% 2,9% 82,9%

spectacole in piata constitutiei 1 0,1% 0,3% 83,2%

spectacole la casa de cultura bazilescu 1 0% 0,1% 83,3%

spectacole la casele de cultura 1 0,1% 0,1% 83,4%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

spectacole muzica populara  0% 0,1% 83,5%

spectacole, concerte de muzica 1 0% 0,1% 83,6%

SPECTACOLELE DE SARBATORI DIN PARC  0% 0,1% 83,7%

street delivery 3 0,3% 0,7% 84,4%

summer well 1 0,1% 0,2% 84,5%

sunt spectacole peste tot  0% 0,1% 84,6%

targ de carte 1 0,1% 0,1% 84,7%

targ de produse traditionale 10 0,9% 1,9% 86,7%

Targ de Sf. Maria 3 0,2% 0,6% 87,2%

targ traditional de sarbatori  0% 0,1% 87,3%

targul de carte  0% 0,1% 87,4%

targul de toamna 2 0,2% 0,5% 87,8%

targuri in parcul tineretului  0% 0,1% 87,9%

teatru 2 0,2% 0,5% 88,4%

teatru de vara  0% 0,1% 88,4%

teatru la palatul copiilor 3 0,3% 0,7% 89,1%

teatru pentru copii la Mega Mall 2 0,2% 0,3% 89,5%

teatrul de vara 2 0,2% 0,4% 89,9%

teatrul Giulesti 2 0,2% 0,4% 90,2%

tezaur folcloric parcul ioan cuza 1 0,1% 0,1% 90,4%

urbanism participativ drumul taberei 2 0,2% 0,5% 90,9%
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Frecvenţă Procente Procente val. Procente cum.

vara in parc 10 0,9% 1,9% 92,8%

Zilele Bucurestiului 19 1,7% 3,8% 96,6%

zilele culturii 1 0,1% 0,2% 96,8%

zilele toamnei 1 0,1% 0,3% 97,1%

ziua armatei-fanfara  0% 0,1% 97,2%

ziua armatei 1 0,1% 0,2% 97,4%

ziua armeniei 1 0,1% 0,3% 97,7%

Ziua Cartierului Tei 1 0,1% 0,3% 98,0%

Ziua Copilului 6 0,5% 1,1% 99,1%

Ziua Limbii Romane in IOR  0% 0,1% 99,2%

ziua prieteniei bergenbeer  0% 0,1% 99,3%

ziua recoltei 3 0,2% 0,5% 99,8%

ziua tineretului in parcul Tineretului 1 0,1% 0,2% 100,0%

Total 495 44,2% 100,0%  

NS 448 40,0%   

NR 177 15,8%   

Total 625 55,8%   

Total 1120 100,0%
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CAPITOLUL 7 – PERCEPŢIILE POPULAŢIEI PRIVIND 
PATRIMONIUL CULTURAL MATERIAL ŞI IMATERIAL




