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Introducere

1. Introducere
Tinerii au fost multă vreme ignorați de politicile publice,
dar, în contextul îmbătrânirii populației și al rolului tot mai
relevant pe care îl joacă în lumea contemporană, au devenit
un segment de populație important la nivel european și
internațional. Problematica tinerilor este legată de sectoarele
culturale și creative, fiind actori importanți în producția și
distribuția de muzică, film, televiziune, în noile tehnologii și
medii de comunicare.
Relația tinerilor cu formele clasice ale culturii este una
relativ controversată, iar cercetătorii din științele sociale
au analizat și prezentat diferite abordări. Aceste probleme
identificate de specialiști se referă la omogenizarea gustului
cultural prin școlarizare, practicile culturale dependente de
modelele familiale, de accesul la infrastructura culturală, de
resursele materiale și de timp liber, de efectele de socializare
și tendințele de individualizare.
Literatura de specialitate din științele sociale vorbește
despre o identitate de grup manifestată printr-o cultură sau
chiar subcultură a tinerilor, exprimată prin termeni precum
cohortă sau trib pentru a desemna acele caracteristici, practici
și modele de comportament comune categoriei la care ne
referim.
Ca subcategorie a tinerilor, adolescenții (14-18 ani) se
remarcă prin valori și practici diferite de celelalte grupe de
vârstă, prin probleme cu care se confruntă în perioada de
tranziție de la copilărie la maturitate. Dilemele identitare,
de statut social, problemele de imagine și respect în cadrul
grupului de apartenență, de independență sau distanță față
de autoritate (părinți, profesori, reprezentanți ai instituțiilor)
sunt exemple de provocări pe care adolescenții le au de trecut
în perioada de maturizare și integrare în societate ca cetățeni
activi și responsabili.

Relația tinerilor adolescenți cu valorile și normele sociale
este una de negociere permanentă, iar influența mediului în
care trăiesc, a persoanelor cu care interacționează este mult
mai mare decât în cazul altor categorii de vârstă. De aceea,
cultura tinerilor se definește cu prioritate prin formele de
consum și producție culturală.
Tensiunea dintre vechi și nou, dintre trecut și prezent se
manifestă cu cea mai mare intensitate la vârsta adolescenței.
În dorința lor de afirmare a propriei personalități, de
respingere a modelelor impuse, de manifestare a creativității
și a maximului de potențial intelectual și artistic, tinerii
adolescenți sunt predispuși spre negare și respingere rapidă și
din reflex a tot ce este vechi și spre acceptare la fel de rapidă
și uneori neproblematică a ceea ce este nou.
În acest context, relația și atitudinea tinerilor adolescenți
față de elementele de patrimoniu cultural devin subiecte
de interes, nu doar în scopul cunoașterii acestei generații,
ci mai ales din perspectiva politicilor culturale referitoare la
patrimoniul local, național și mondial.
Nevoia de păstrare și transmitere a patrimoniului cultural
generațiilor viitoare poate fi în contradicție cu nevoia
tinerilor adolescenți de a se exprima ca individualitate, de
a-și manifesta potențialul artistic și creativ, de a exprima
adeziunea de un anumit sistem de valori sau grup de
apartenență.
Uneori, această „ciocnire a generațiilor” sau a gusturilor, a
valorilor și a ideologiilor se transformă în „războaie” invizibile
fie în spațiul public, fie în cel virtual. Cu toții suntem martori,
uneori fără să fim conștienți, la efectele acestor ciocniri mute
și latente, dar care devin vizibile atunci când depășesc limitele
acceptate social sau când distrug iremediabil valori la care
aderăm și care ne definesc.
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Metodologie
Vandalizarea obiectivelor de patrimoniu, prin diferitele
ei forme mai mult sau mai puțin periculoase pentru
integritatea unui clădiri monument de patrimoniu, este
un subiect de multe ori tabu pentru politicile culturale.
Practici culturale aparent inofensive pot deveni un atentat
la valorile naționale în locurile și momentele nepotrivite.
Este cazul graffiti, care oscilează între artă de stradă
și formă de vandalizare și care antrenează din ce în ce
mai mult tinerii adolescenți în procesul de socializare și
maturizare.

În acest context general a apărut necesitatea cunoașterii
tinerilor adolescenți din România, a stilului lor de viață, a
preferințelor, a gustului, a așteptărilor lor față de oferta
culturală din spațiul public și non-public, dar și a atitudinii
lor față de patrimoniul cultural național și graffiti ca formă
de exprimare în spațiul public. Considerăm că este esențial
să avem o imagine aprofundată despre tinerii adolescenți
și modul lor de interacțiune cu patrimoniul cultural, pentru
a identifica cele mai bune instrumente de comunicare din
perspectiva elaborării proiectelor, a programelor și a politicilor
de protejare și promovare a patrimoniului cultural național.

2. Metodologie
Studiul de față se bazează pe un sondaj de opinie realizat
de operatorul Institutul Român pentru Evaluare și Strategie
în perioada 22 august-11 noiembrie 2018 pe un eșantion
reprezentativ la nivel național, care a inclus populația cu
vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani. Obiectivele studiului au
fost identificarea gradului de cunoaștere și înțelegere a
patrimoniului cultural și atitudinea față de cultură a tinerilor,
pe categorii de vârstă.
Volumul eșantionului a fost de 900 de persoane, cu o
eroare maximă de 3,2% la un nivel de încredere de 95%.

Eșantionul național a fost tristadial cu stratificare în
primul stadiu pe baza regiunilor de dezvoltare, cu alocare
proporțională la nivelul județelor (41 județe + București). În
cel de-al doilea stadiu s-a aplicat o stratificare în funcție de
mărimea localității (orașe de peste 200.000 de locuitori, orașe
între 100.000 și 200.000 de locuitori, orașe între 30.000 și
100.000 de locuitori, orașe sub 30.000 de locuitori). Numărul
de persoane dintr-o anumită localitate a fost proporțional cu
mărimea localității și cu ponderea acelui tip de localitate în
județul respectiv.

3. Practici și obiceiuri de consum cultural
Obiceiurile de consum cultural public ale tinerilor
adolescenți se împart în trei categorii: activități culturale,
activități de divertisment și relaxare și activități comunitare.

3.1 Activități de divertisment și
relaxare

Pentru secțiunea „stil de viață” vor fi incluse în analiză și
practicile de consum individual ale tinerilor, care includ hobbyurile acestora, cu un accent pus pe activitățile artistice.

Aceste activități se caracterizează prin efortul redus de care
este nevoie pentru a le practica, sunt plăcute, de scurtă durată
și nu necesită experiență anterioară pentru a fi practicate.
Spre deosebire de activitățile culturale sau cele comunitare,

Practici și obiceiuri de consum cultural
aceste activități au la bază producerea unui sentiment de
bunăstare interioară și nu acumularea de experiențe noi
(culturale, educative). Aceste tipuri de activități se împart în
două categorii în funcție de efortul necesar pentru practicarea
lor: activități ce presupun un consum pasiv, care nu impun
concentrare din partea participanților (cinema, asistarea la
competiții sportive, participarea la spectacole de divertisment
sau muzică), și activități ce presupun un consum activ, care
cer un anumit grad de implicare directă (plimbarea în parcuri,
excursiile în afara localității, mersul în malluri, discoteci /
cluburi și restaurante / baruri / cafenele).1

parc lunar sau mai des. Alte activități caracterizate de un grad
înalt de participare lunară sunt mersul la mall și la restaurante.
Astfel, 77% dintre tineri au declarat că merg în mall lunar sau
mai des și 75% merg în restaurante / baruri / cafenele. Doar
36% dintre tinerii adolescenți declară că merg la cinematograf.
Activitățile ocazionale cu cele mai ridicate grade de
participare sunt excursiile în afara localității și participarea
la spectacole de divertisment sau muzică. Astfel, 58% dintre
tineri merg de câteva ori pe an sau mai rar în excursii în
afara localității, iar 56% dintre tineri participă la spectacole
de divertisment sau muzică. Participarea ca spectator la
competiții sportive este o activitate desfășurată ocazional,
doar 44% dintre tineri declarând că merg de câteva ori pe an
sau mai rar.

Aceste tipuri de activități prezintă cel mai ridicat grad de
consum în spațiul public în rândul tinerilor adolescenți. Dintre
acestea, plimbarea în parcuri sau zone verzi, mersul în mall
(pentru cumpărături, jocuri, filme, restaurante etc.) și mersul în
cafenele / restaurante / baruri (altele decât cele din mall) sunt
realizate cel mai des de către tineri.

Frecventarea discotecilor sau a cluburilor este o altă
activitate ce merită a fi menționată pentru gradele ridicate de
participare lunară și ocazională. Astfel, 34% dintre tineri merg
lunar sau mai des în discoteci și cluburi, în timp ce pentru 28%,
aceasta este o practică ocazională.

Plimbarea în parc este activitatea cel mai frecvent întâlnită
în cazul tinerilor, 96% dintre aceștia afirmând că au mers în

Tabelul 1. Frecvența participării tinerilor la activități de divertisment și relaxare practicate în timpul liber – eșantion național
(anul 2018) [În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la ...?]
asistare
competiții
sportive

spectacole de
divertisment /
muzică

malluri
(pentru
cumpărături,
jocuri, filme
etc.)

discotecă /
club

restaurant /
bar / cafenea

cinema

parcuri

excursii în
afara
localității

niciodată

18%

0%

6%

28%

24%

5%

38%

6%

de câteva ori
pe an sau mai
rar

46%

4%

58%

44%

56%

18%

28%

19%

lunar sau mai
des

36%

96%

36%

28%

20%

77%

34%

75%

1

1

Ș. Matei și V. Hampu, „Comunități de consum cultural public”, în Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate,
patrimoniu și practici culturale, ed. C. Croitoru și A. Becuț, București, Editura Universitară, 2018, p. 145
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Practici și obiceiuri de consum cultural
Datele din Tabelul 2 indică faptul că nu există diferențe
semnificative de gen în ceea ce privește participarea tinerilor
în activități de divertisment și relaxare. Singura excepție de
la această tendință o reprezintă participarea la competiții
sportive ca spectator, unde se observă un grad mai înalt de
participare în rândul băieților. Astfel, 80% dintre aceștia au
declarat că au fost cel puțin o dată pe an la competiții sportive,
spre deosebire de 64% dintre fete.
Activitățile cu cel mai mare grad de participare în rândul
ambelor genuri sunt plimbările în parcuri, 100% dintre tineri
afirmă că s-au plimbat prin parcuri sau zone verzi cel puțin
o dată în ultimul an, această activitate fiind urmată în topul
frecventării de mersul în malluri, 95% dintre fete și băieți
afirmând că au fost în malluri în ultimul an.
Din punctul de vedere al grupelor de vârstă, nu există
diferențe majore în gradul de participare la aceste activități,
singurele diferențe vizibile fiind în cazul competițiilor sportive și al
discotecilor și cluburilor. Astfel, se observă că odată cu înaintarea

în vârstă, participarea la competiții sportive ca spectator scade;
83% dintre tinerii de 14 ani participă la astfel de evenimente, fiind
urmați de cei de 15 și 16 ani (72% din acest grup de vârstă), în
vreme ce 66% dintre cei de 17 și 18 ani au participat ca spectatori
la competiții sportive în ultimul an. În cazul discotecilor, se
observă o creștere a gradului de participare odată cu înaintarea
în vârstă. În cazul tinerilor de 17 și 18 ani, 67% au spus că au fost
în discoteci / cluburi în ultimul an, 62% dintre cei de 15 și 16 ani
au frecventat astfel de locuri și 51% dintre tinerii de 14 ani au fost
în discoteci sau cluburi în ultimul an.
Este interesant faptul că tinerii adolescenți au cel mai
mare grad de participare la astfel de activități comparativ cu
alte categorii de vârstă. Conform datelor din Barometrul de
Consum Cultural 2017, mersul în parc este activitatea recreativă
preferată de către toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru cei
de peste 65 de ani. Mersul în malluri și în restaurante / baruri
/ cafenele sunt de asemenea activități preferate și de către
celelalte categorii de vârstă.2

Tabelul 2. Frecvența participării tinerilor la activități de divertisment și relaxare în funcție de gen și vârstă – eșantion național
(anul 2018) 2
Procentul tinerilor care cel puțin o dată pe an au mers la / au vizitat un ...
Consum pasiv

Gen

Grupe
de vârstă

2

Consum activ

cinema

asistare
competiții
sportive

spectacole
de
divertisment
/ muzică

Masculin

80%

80%

Feminin

85%

14 ani

restaurant / bar
/ cafenea

parcuri

excursii în
afara
localității

malluri

discotecă /
club

72%

100%

92%

95%

64%

92%

64%

80%

100%

96%

95%

59%

96%

86%

83%

79%

100%

97%

96%

51%

97%

15 și 16 ani

80%

72%

71%

99%

93%

94%

62%

90%

17 și 18 ani

83%

66%

79%

100%

93%

96%

67%

96%

Ș. Matei și V. Hampu, „Comunități de consum cultural public”, în Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate,
patrimoniu și practici culturale, ed. C. Croitoru și A. Becuț, București, Editura Universitară, 2018, pp. 147-153

Practici și obiceiuri de consum cultural

3.2 Activități culturale
În această categorie sunt incluse modurile de petrecere
a timpului liber care se bazează pe participarea la diverse
evenimente culturale în spațiul public și pe consumul de
produse / servicii ale instituțiilor culturale. Aceste activități au
în principiu un caracter artistic sau educativ. Participarea la
activități culturale este și o sursă a diferențierii sociale.3
Gradul de participare pentru acest tip de activități este cel
mai scăzut în raport cu activitățile de divertisment și relaxare
și cele comunitare. Acest lucru nu este specific doar tinerilor,
este valabil în cazul adulților. Autorii unui studiu realizat în
SUA4 sunt de părere că gradul scăzut de participare se poate
explica prin faptul că la activitățile artistice participă în general
persoane care sunt consumatori frecvenți de cultură și nu
doar consumatori ocazionali. O altă cauză a gradului scăzut
de participare poate fi și competiția în care se află activitățile
culturale cu alte tipuri de activități recreative.
Astfel, aproape toate activitățile culturale sunt practicate
ocazional, de câteva ori pe an sau mai rar. Vizitarea unor muzee
sau a unor galerii de artă reprezintă activitatea ocazională cu cel
mai mare procent de frecventare în rândul tinerilor adolescenți
(67%), fiind urmată de vizitarea unui monument istoric sau a
unui sit arheologic, 62% dintre tineri afirmând că vizitează astfel
de obiective. Audierea unui concert de muzică este o activitate
practicată de 59% dintre tineri, iar 56% dintre aceștia au
participat în ultimul an ca spectatori la o piesă de teatru.
Mersul la bibliotecă pentru a împrumuta cărți este singura
activitate culturală care este desfășurată cu o frecvență
uzuală, nu doar ocazională. Astfel, dintre tinerii care împrumută
cărți, 39% fac acest lucru de câteva ori pe an sau mai rar, dar
pentru 32% dintre aceștia, mersul la bibliotecă este o activitate
lunară.
3

Idem, p. 142

4

R. J. Orend, „Socialization and Participation in the Arts. Research Division
Report #21”, Washington DC, National Endowment for the Arts Research
Division, 1989, p. 27

Tabelul 3. Frecvența participării tinerilor la activități culturale
practicate în timpul liber – eșantion național (anul 2018)
[În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la ...?]
Frecvența
participării

piesă
de
teatru

concert
de
muzică

bibliotecă

monument
istoric /
sit
arheologic

muzeu
/ galerie
de artă

niciodată

32%

24%

29%

11%

17%

de câteva
ori pe an
sau mai rar

56%

59%

39%

62%

67%

lunar sau
mai des

12%

17%

32%

27%

16%

În ceea ce privește participarea la activități culturale în funcție
de gen, nu există diferențe foarte mari, dar cu toate acestea se
poate observa pe baza Tabelului 4 o afinitate a fetelor de a lua
parte la astfel de activități. Astfel, 90% dintre fete și 88% dintre
băieți afirmă că au vizitat în ultimul an un monument istoric sau
un sit arheologic. Diferențele se observă și în cazul celor care
merg la bibliotecă, la concerte de muzică sau la piese de teatru.
Astfel, concertele de muzică sunt audiate de către 81% dintre
fete, comparativ cu 71% dintre băieți. Mersul la bibliotecă pentru
a citi sau pentru a împrumuta cărți este o activitate practicată
în mare parte de către fete, 80% dintre acestea afirmând că au
mers la bibliotecă cel puțin o dată în ultimul an, spre deosebire de
62% dintre băieți. Participarea la o piesă de teatru ca spectator
este practicată de 73% dintre fete și 64% dintre băieți.
În general, frecvența de participare la activități culturale nu
diferă semnificativ între grupele de vârstă, chiar dacă pe baza
Tabelului 4 se observă o scădere minoră a activităților în cazul
tinerilor de 15 și 16 ani comparativ cu celelalte grupe de vârstă.
Cea mai evidentă diferență este legată de piesele de teatru:
72% dintre tinerii de 14 ani și cei de 17 și 18 ani au declarat
că au fost la o piesă de teatru în ultimul an, spre deosebire de
63% dintre cei de 15 și 16 ani. Cu toate acestea, chiar dacă rata
de participare este mai scăzută în rândul celor de 15 și 16 ani,
diferențele procentuale nu sunt semnificative statistic pentru a
putea fi generalizate la nivelul întregii populații.

9
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Monumentele istorice sau siturile arheologice sunt preferate
Muzeele (de orice tip) și galeriile de artă sunt de asemenea
frecventate într-o măsură mai mare spre deosebire de celelalte
de tinerii adolescenți comparativ cu celelalte activități culturale.
activități. Astfel, dintre tinerii de 17 și 18 ani, 86% au vizitat un
În cazul celor de 17 și 18 ani, 90% dintre aceștia au spus că au
muzeu / o galerie de artă, dintre cei de 14 ani, 84% au fost în
vizitat un astfel de loc în ultimul an, fiind urmați de tinerii de 14
ultimul an cel puțin o dată, iar dintre cei de 15 și 16 ani, 80% au
ani, 89% dintre ei vizitând un monument istoric / sit arheologic,
iar dintre tinerii de 15 și 16 ani, 87% au vizitat un astfel de loc.
vizitat un astfel de loc.
Tabelul 4. Frecvența participării tinerilor la activități culturale în funcție de gen și vârstă – eșantion național (anul 2018)
Procentul tinerilor care cel puțin o dată pe an au mers la / au vizitat ...
o piesă de
teatru

un concert de
muzică

bibliotecă

Masculin

64%

71%

62%

88%

80%

Feminin

73%

81%

80%

90%

87%

14 ani

72%

73%

73%

89%

84%

15 și 16 ani

63%

74%

70%

87%

80%

17 și 18 ani

72%

79%

71%

90%

86%

Gen
Grupe de
vârstă

3.3 Activități comunitare
Aceste activități se caracterizează prin faptul că participarea
în cadrul lor creează un sentiment de incluziune socială prin
interacțiunile generate între membrii unei comunități. La baza
activităților comunitare se află afirmarea unei identități colective,
identitate ce este vizibilă cel mai mult în cadrul acestor activități,
comparativ cu cele culturale și cele de divertisment și relaxare.5
Tabelul 5. Frecvența participării tinerilor la activități
comunitare practicate în timpul liber – eșantion național
(anul 2018) [În ultimele 12 luni, de câte ori ai mers la ...?]
biserică

sărbători / evenimente
locale

niciodată

9%

13%

de câteva ori pe an
sau mai rar

39%

67%

lunar sau mai des

52%

20%

Astfel, în această categorie sunt incluse mersul la biserică
și participarea la sărbători sau evenimente locale. Acestea din
urmă reprezintă pentru 67% dintre tinerii adolescenți o activitate
ocazională, frecventată de câteva ori pe an sau mai rar. Mersul
la biserică este pentru 52% dintre tineri o activitate frecventă,
lunar sau mai des, iar pentru 39% dintre aceștia este o activitate
întreprinsă ocazional, de câteva ori pe an sau mai rar.
Spre deosebire de activitățile culturale sau cele de
divertisment, în cazul activităților comunitare se observă o
distribuție uniformă în funcție de gen și de vârstă.
Tabelul 6. Frecvența participării tinerilor la activități comunitare
în funcție de gen și vârstă – eșantion național (anul 2018)
Procentul tinerilor care
cel puțin o dată pe an au mers la ...

Gen
5

Ș. Matei și V. Hampu, „Comunități de consum cultural public”, în Barometrul
de Consum Cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri:
Identitate, patrimoniu și practici culturale, ed. C. Croitoru și A. Becuț,
București, Editura Universitară, 2018, p. 150

un monument istoric un muzeu / o galerie
/ sit arheologic
de artă

Grupe de
vârstă

biserică

sărbători /
evenimente locale

Masculin

87%

85%

Feminin

95%

88%

14 ani

98%

87%

15 și 16 ani

88%

87%

17 și 18 ani

89%

86%

Practici și obiceiuri de consum cultural 11
Studiul de față a fost realizat doar la nivel urban, iar din
Graficul 1 se observă că în orașele respondenților există mai
multe elemente de infrastructură necesare unei vieți culturale
active. Astfel, chiar dacă infrastructura există, s-a observat o
preferință a tinerilor de a frecventa doar ocazional elemente
de infrastructură culturală ca de exemplu teatre, muzee sau
monumente și o preferință de a frecventa mai des locuri unde
se pot desfășura activități de divertisment sau relaxare (parcuri,
malluri, cinematografe).
Graficul 1. Infrastructura existentă în orașul respondenților –
eșantion național (anul 2018)
[În orașul în care te afli în prezent există ...?]

3.4 Stilul de viață al tinerilor
Activitățile preferate de către tineri sunt cele de
divertisment și relaxare, care presupun ascultarea muzicii,
vizionarea de filme sau seriale, plimbările în oraș sau în
parcuri cu prietenii sau cu părinții și jocurile video și care
sunt practicate de 65% dintre tinerii adolescenți. Activitățile
sportive sunt o altă activitate preferată de ocupare a
timpului liber, 17% dintre tineri practicând diverse sporturi,
fiind urmate de activitățile artistice (canto, desen, pictură,
lucru manual, artă digitală, dans), doar 12% dintre tineri
afirmând că practică astfel de activități în timpul liber.
Activitățile educative ocupă ultima poziție în stilul de viață
al tinerilor. Astfel, doar 6% dintre aceștia citesc sau învață
lucruri care prezintă interes și care îi pot ajuta din punct de
vedere personal sau în viitor.
Graficul 2. Frecvența tipurilor de activități practicate în
timpul liber – eșantion național (anul 2018) [Ce îți place să
faci cel mai mult în timpul liber?]

Majoritatea tipurilor de activități sunt practicate într-o
măsură mai mare de fete. Astfel, activitățile educative și cele
artistice sunt practicate în mod egal de către fete, 67% pentru
ambele tipuri de activități.
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Activitățile sportive sunt practicate într-un grad foarte mare
de către băieți, 85% dintre cei care au spus că fac sport în
timpul liber fiind de gen masculin.

Activitățile de divertisment și relaxare sunt practicate în
mod aproape egal indiferent de gen. Astfel, 52% dintre tinerii
care practică activități de divertisment și relaxare sunt de gen
feminin și 48% sunt de gen masculin.

Graficul 3. Distribuția pe genuri a diverselor tipuri de activități practicate în timpul liber – eșantion național (anul 2018)

3.5 Activități artistice individuale
Dintre activitățile artistice practicate de către tineri în
timpul lor liber, se observă că fotografia este activitatea cel
mai des întreprinsă comparativ cu restul activităților. Astfel,
65% dintre tineri au afirmat că fac fotografii în timpul lor
liber. Fotografia este urmată de pictură / desen, 36% dintre
tineri spunând că desenează sau pictează ca activitate
individuală. Scrierea creativă (poezii, povestiri, eseuri,
articole) este practicată de 24% dintre tineri, iar filmarea, de
către 23% dintre respondenți.

Activitățile muzicale sunt practicate într-o măsură
mai mică de către tineri, astfel că doar 16% cântă la un
instrument muzical și 15% fac parte dintr-un cor sau un grup
muzical. Activitățile creative manuale (realizarea de obiecte
handmade) sunt practicate de 16% dintre tineri, în timp ce
dansul (individual sau în cadrul unui curs) este practicat de
15% dintre aceștia.
Cursurile de teatru (altele decât cele desfășurate în școlii)
sunt activitatea cel mai puțin practicată de către tineri, doar
5% dintre aceștia urmând un curs de teatru în afara școlii.
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Graficul 4. Gradul de practicare a unor activități artistice – eșantion național (anul 2018)
[Practici în timpul tău liber următoarele activități?]

Dintre tinerii care practică activități artistice în timpul
liber, aceștia sunt în mare parte de gen feminin. Activitățile
cu cel mai înalt grad de participare feminină sunt activitățile
creative manuale, 73% dintre tinerii care le practică fiind fete,
urmate de participarea la cursuri de teatru (70%) și scrierea
creativă (68%). Desenul sau pictura (ca activitate individuală)
sunt practicate în proporție de 62% de fete. Dintre cei care
fac parte dintr-un cor / grup muzical și cei care practică un
dans (individual sau în cadrul unui curs), 62% și, respectiv,
61% sunt fete.

Filmarea este singura activitate care este întreprinsă în
mod egal de băieți și de fete. Fotografia este de asemenea o
activitate întreprinsă în mod aproximativ egal de către tineri,
58% dintre ei fiind fete și 42%, băieți.
În cazul tinerilor de gen masculin, cel mai înalt grad de
participare este în cazul cântatului la un instrument muzical,
deși diferențele între genuri sunt neglijabile și în acest caz.
Astfel, dintre cei care practică o astfel de activitate, 52%
sunt băieți, în timp ce 48% sunt fete. Activitățile cu cel mai
scăzut grad de participare în cazul tinerilor de gen masculin
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sunt cele creative manuale, 27% dintre aceștia practicând
astfel de activități, și cursurile de teatru, la care participă
30% dintre băieți.
Este interesant de observat această „feminizare a culturii”6
din punctul de vedere al activităților artistice. Acest lucru
poate fi explicat prin modul în care valorile culturale sunt
transmise tinerilor de către părinții acestora. Autorii unui
studiu7 desfășurat în Franța au observat că atunci când este
vorba despre transmiterea culturală a valorilor, mamele sunt
cele care în general transmit mai departe, iar fetele sunt mai
receptive decât băieții.

6

S. Octobre, „Les transmissions culturelles chez les adolescents: influences
et stratégies individuelles” în Enfance & culture, ed. S. Octobre Ministère
de la Culture et de la Communication, Paris, 2010, pp. 209-210

7

Idem 5

Graficul 5. Distribuția pe genuri a unor activități artistice –
eșantion național (anul 2018) [Practici în timpul tău liber
următoarele activități?]
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4. Consumul cultural non-public în rândul tinerilor
În categoria consumului cultural non-public, au fost luate
în considerare preferințele tinerilor liceeni pe patru categorii:
consumul TV, consumul de muzică, cititul cărților și jocurile pe
calculator / telefon. Cele mai frecvente activități de consum
cultural non-public înregistrate în rândul tinerilor sunt consumul
de muzică, urmat de consumul de TV și jocurile pe calculator
/ telefon. Astfel, așa cum se poate observa în Graficul 6, 97%
dintre tineri au declarat că ascultă muzică săptămânal sau
zilnic, 80% dintre respondenți au afirmat că se uită la televizor
cu aceeași frecvență, 36% joacă jocuri pe calculator zilnic și doar
14% dintre tineri au răspuns că citesc în fiecare zi.

Comparând cu datele din Barometrul de Consum Cultural
non-public din 2017, putem observa că tinerii adolescenți
preferă să asculte muzică în proporție mai mare decât
adulții, aceștia preferând să se uite la televizor în proporție
mai mare decât tinerii adolescenți. De asemenea, urmărind
frecvența răspunsurilor pe categoriile „Ați citit cărți”, tinerii
înregistrează scoruri mai mari pentru răspunsurile „zilnic”
și „săptămânal” (14% și 28%) comparativ cu adulții (care în
medie înregistrează doar 7%).8

Graficul 6. Distribuții generale referitoare la consumul cultural non-public [În ultimele 12 luni, cât de des ...?] 8

8

Hâncean, M. G. și Oană, I., „Consumul cultural non-public”, în C. Croitoru și A. Becuț (coord.), Barometrul de Consum Cultural 2017, Cultura în pragul centenarului
Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale, București, Editura Universul Academic, 2018, pp. 169-206.
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4.1 Utilizarea internetului
Frecvența cu care tinerii adolescenți folosesc internetul
arată impactul cultural al acestuia asupra consumului
cultural din rândul tinerilor. Instrument important de
socializare, comunicare, dar și de informare pentru școală,
internetul ocupă un loc important în viața de zi cu zi a tinerilor
din liceele urbane. Din rezultatele distribuțiilor generale
referitoare la utilizarea internetului, după cum putem vedea
în Tabelul 7, observăm că 92% dintre adolescenți folosesc

internetul zilnic pentru rețelele de socializare de tip Facebook,
Twitter, Instagram.
Dintre respondenți, 87% au răspuns că folosesc internetul
zilnic pentru a comunica cu familia și / sau prietenii, iar 86%
pentru a asculta muzică. În schimb, 32% dintre adolescenți au
menționat că folosesc internetul pentru a citi cărți zilnic sau
săptămânal, înregistrând o rată mult mai mare comparativ cu
răspunsurile adulților înregistrate în Barometrul de Consum
Cultural din 2017 (aproximativ 7%).9

Tabelul 7. Principalele activități realizate pe internet [În ultimele 12 luni, cât de des ai folosit internetul (pe computer / tabletă /
telefon etc.) pentru următoarele?]9
Niciodată

De câteva ori
pe an sau mai
rar

Lunar

Săptămânal

Zilnic

Pentru Facebook, Twitter, Instagram sau alte rețele sociale

1%

1%

1%

5%

92%

Pentru a comunica cu familia / prietenii

2%

1%

2%

8%

87%

Pentru a căuta informații care să vă ajute la școală

1%

2%

6%

30%

61%

12%

11%

20%

31%

26%

Pentru a asculta muzică

1%

1%

3%

9%

86%

Pentru a viziona filme sau seriale

3%

4%

13%

36%

44%

Pentru a urmări concerte / spectacole / show-uri (de ex.:
YouTube)

10%

7%

15%

25%

43%

Pentru a citi cărți

22%

21%

25%

20%

12%

Pentru a viziona / descărca materiale pentru hobby-uri
(documentare, articole, cărți online)

14%

12%

25%

25%

24%

În ultimele 12 luni, cât de des ai folosit internetul (pe
computer / tabletă / telefon etc.) pentru următoarele?

Pentru e-mail

9 Idem
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4.2 Consumul de muzică

menționate genuri de muzică sunt rock / pop / hip-hop / rap,
înregistrând menționări totale de 77% pentru „săptămânal”
și „zilnic”. Pe următoarele locuri în topul preferințelor
adolescenților se află muzica electronică / house (45%) și
manelele (43%). Comparând cu rezultatele pentru consumul de
muzică din Barometrul de Consum Cultural 2017, observăm că
tinerii adolescenți au preferințe foarte diferite de adulți. Primii
preferă muzica rock / pop / hip-hop / rap (59%), cei din urmă
preferând muzica populară și etno (48%).

În consumul cultural non-public, consumul de muzică și
preferințele muzicale sunt reprezentative în studiul asupra
tinerilor adolescenți. Fiind o modalitate de accesare a culturii
de masă, consumul de muzică este o formă pasivă de implicare
culturală, ceea ce indică faptul că tinerii adolescenți accesează
canale diferite de cele tradiționale, acestea fiind mai dinamice.
Privind în topul celor mai ascultate genuri de muzică, cele mai

Graficul 7. Distribuții generale pentru consumul genurilor de muzică [În ultimele 12 luni, cât de des ai ascultat ...?]

Privind la modalitatea în care ni se prezintă distribuțiile când
diferențiem între consumul de muzică în funcție de gen, vom
observa atât diferențe, cât și asemănări. Observăm că unele
preferințe sunt asemănătoare, și băieții, și fetele preferând
în primul rând muzica rock / pop / hip-hop / rap. Diferențe se

întâlnesc în legătură cu preferințele în ceea ce privește consumul
zilnic și săptămânal pentru manele (41% pentru fete și 45%
pentru băieți), muzica clasică / simfonică (28% pentru fete și 21%
pentru băieți) și pentru muzica electronică / house (41% pentru
fete și 48% pentru băieți).

Tabelul 8. Distribuții ale itemilor de consum cultural non-public în funcție de sex (masculin și feminin)
Sexul: Masculin
În ultimele 12 luni, cât de
des ai ascultat ...?

Niciodată

De câteva ori pe
an sau mai rar

Lunar

Săptămânal

Zilnic

NS / NR

Total

Rock / pop / hip hop / rap

10%

5%

5%

17%

61%

2%

100%

Muzică clasică / simfonică

43%

20%

14%

14%

7%

2%

100%

Jazz

45%

18%

14%

14%

7%

2%

100%

Electronică / house

26%

12%

12%

22%

26%

2%

100%

Manele

30%

14%

10%

17%

28%

1%

100%
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Sexul: Feminin
În ultimele 12 luni, cât de
des ai ascultat ...?

Niciodată

De câteva ori pe
an sau mai rar

Lunar

Săptămânal

Zilnic

NS / NR

Total

Rock / pop / hip hop / rap

13%

4%

8%

17%

56%

2%

100%

Muzică clasică / simfonică

36%

18%

17%

16%

12%

1%

100%

Jazz

43%

20%

14%

14%

7%

2%

100%

Electronică / house

30%

16%

12%

23%

18%

1%

100%

Manele

26%

17%

13%

18%

23%

3%

100%

Urmărind tabelul corelațiilor dintre variabilele consumului
cultural non-public și consumul de internet, putem observa
că există corelații semnificative cu anumite genuri muzicale,
ceea ce ne explică faptul că internetul este principalul canal
de consum muzical în rândul adolescenților. Astfel, cel mai
mare nivel de corelație se manifestă în rândul tinerilor care au
menționat că ascultă manele și care folosesc internetul mult
mai mult decât pentru celelalte genuri muzicale.
Tabelul 9. Corelații între variabilele consumului non-public
și consumul de internet [În ultimele 12 luni, cât de des ai
folosit internetul (pe computer / tabletă / telefon etc.)
pentru a asculta online muzică?]
În ultimele 12 luni, cât de des ai ascultat ...?
Rock / pop /
hip-hop / rap

Muzică clasică
/ simfonică

Jazz

Electronică /
house

Manele

.275**

.231**

.171**

.210**

.304**

4.3 Infrastructura culturală
Posesia de obiecte cu semnificație culturală reprezintă,
de asemenea, un indicator important în analiza consumului
cultural. Indicatorii de infrastructură culturală, văzuți ca
facilitatori în accesarea serviciilor culturale, ne arată o pondere
foarte ridicată a gadgeturilor și a tehnologiilor moderne în viața
domestică a tinerilor. Smartphone-ul, internetul, televizorul,
computerul și cablul TV au fost menționate ca fiind prezente în
casele tinerilor respondenți în procent de peste 93%. Observăm
de asemenea că atlasele geografice și / sau istorice se întâlnesc
în casele tinerilor în procent mai mare decât obiectele sau

albumele de artă. Obiectele de artă vizuală sunt menționate
ca fiind prezente în casele a 49% dintre tinerii adolescenți, iar
albumele de artă sunt menționate de 45% dintre aceștia.
Graficul 8. Distribuții generale pentru bunurile culturale
aflate în gospodărie [În prezent, ai în casă ...?]
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O altă corelație semnificativă referitoare la consumul
cultural non-public o putem observa din relația dintre
preferințele muzicale cu elementele de infrastructură culturală
domestică. După cum putem vedea din Tabelul 10, cele mai
semnificative corelații le-am întâlnit între preferințele de muzică

de tipurile „rock / pop / hip-hop / rap” și „manele” și variabila
„cablu TV”. Acest rezultat poate indica faptul că tipul de muzică
cel mai frecvent ascultat de tineri este influențat de genurile
promovate prin posturile TV (programele TV prin cablu).

Tabelul 10. Corelații între variabilele consumului non-public și infrastructura culturală
În prezent, ai în casă ...?

În ultimele
12 luni, cât
de des ai
ascultat ...?

Computer
(PC) /
laptop

Televizor

Smartphone

Mp3 player

Cablu TV

Aparat
foto / video
digital

Tabletă

E-book
reader

Conexiune
la o rețea
de internet

Rock / pop /
hip-hop / rap

,019

-,001

,048

.067*

.308**

.173**

-,006

-,035

-,012

Muzică clasică
/ simfonică

,008

-,008

,055

.066*

.269**

.140**

,002

-,023

-,001

Jazz

-,012

-,004

,025

.096**

.201**

.099**

-,003

,014

-,004

Electronică /
house

-,001

,001

,039

,049

.245**

.203**

-,003

-,028

-,006

Manele

,021

-,005

,050

,059

.307**

.266**

-,011

-,019

-,005

Urmând analiza corelațiilor, putem observa o influență pe
care o au canalele de televiziune pentru un anumit gen de
preferințe muzicale. Altfel spus, genurile de muzică rock / pop
/ hip-hop / rap și manele vor fi cu atât mai ascultate cu cât
sunt promovate mai mult prin canalele de televiziune oferite
prin intermediul sistemului de cablu TV.
Datele analizate în această secțiune de consum cultural
non-public ne oferă o serie de informații legate de modul în
care tinerii aleg să participe la viața culturală prin mijloacele
cele mai la îndemână, cum sunt internetul și televizorul. În
primul rând, tinerii aleg consumul de muzică dintre toate
ofertele de cultură non-publice. Adolescenții preferă să asculte
muzică rock / pop / hip-hop / rap, manele și muzică electronică
/ house, difuzate prin canalele de televiziune sau de pe internet.
În al doilea rând, preferințele tinerilor liceeni sunt foarte
diferite de cele ale adulților, ceea ce ne indică faptul că în

drumul lor spre maturizare, tinerii caută lucruri fie specifice
vârstei (un anumit tip de subcultură), fie tipuri de cultură
diferite de cele preferate de adulți (cultura dominantă).
Această diferență, privită din perspectiva conflictului între
generații, are valoarea majoră de a indica calitatea tinerilor
de fi creativi și dornici de a se implica, de a aduce viziuni noi
asupra mediului și societății.
În al treilea rând, consumul de internet în rândul tinerilor
ne arată cum, odată cu accesul tot mai mare la internet,
oferta dimensiunii culturii non-publice poate deveni o zonă
de dialog, inovație și creativitate, unde tinerii sunt principalii
actori. Astfel, promovarea importanței culturii tradiționale prin
internet, prin noile tehnologii și gadgeturi, ca răspuns la noile
tipuri de cultură comerciale, trebuie echilibrată cu activități
participative în rândul tinerilor.
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5. Atitudinea tinerilor față de patrimoniul cultural
În această secțiune vom prezenta atitudinea tinerilor
față de patrimoniul cultural, așa cum se reflectă din gradul
de informare privind acest subiect, din conștientizarea rolului
pe care acesta îl are în societate, din practicile de vizitare ale
obiectivelor de patrimoniu și din atitudinea față de distrugerea
patrimoniului și față de graffiti.

Graficul 9. Gradul de cunoaștere a patrimoniului cultural
[Ai auzit vreodată despre patrimoniul cultural sau despre
obiective de patrimoniu cultural din țara noastră? ]

Gradul de cunoaștere a patrimoniului cultural din țara
noastră este relativ ridicat în rândul tinerilor adolescenți,
majoritatea acestora (58%) fiind familiarizați cu acest concept,
însă considerăm că procentul destul de ridicat dintre tineri
(36%) care nu au auzit vreodată despre patrimoniul cultural
explică o nevoie ridicată de informație pe acest subiect.
Tinerii care știau ce înseamnă patrimoniul cultural au
menționat castelele (17%), monumentele (istorice, arheologice
și ale eroilor – 13%) și bisericile (9%) ca exemple de tipuri de
obiective de patrimoniu.
Pe de altă parte, cei care nu știau ce înseamnă patrimoniul
cultural au menționat țara și istoria (11%), clădirile (10%) și
cultura (8%). Se remarcă diferențe de cunoaștere a conceptului
de patrimoniu cultural în funcție de vârsta tinerilor. Astfel,
adolescenții cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani au o
cunoaștere mai bună a patrimoniului cultural decât cei cu
vârste cuprinse între 14 și 16 ani.
Din această perspectivă, se recomandă creșterea nivelului
de informare generală despre patrimoniul cultural în spațiul
public, mai ales în rândul acestor tineri adolescenți.

Chiar dacă o parte dintre tinerii adolescenți nu au fost
foarte familiarizați cu conceptul de patrimoniu cultural, nivelul
practicilor de vizitare a unor obiective de patrimoniu este
relativ ridicat (70%), indiferent dacă ne referim la cele din țara
noastră sau din străinătate. Remarcăm un nivel de vizitare
mai mare al obiectivelor de patrimoniu pentru adolescenții cu
vârste cuprinse între 16 și 18 ani comparativ cu cei cu vârste
între 14 și 15 ani.
Având în vedere procentele de vizitare înregistrate în
rândul populației adulte de doar 37% în anul 2017, conform
Barometrului de Consum Cultural, putem considera că tinerii
adolescenți au o practică a vizitării mult mai ridicată și, în
mod corespunzător, o cunoaștere mai aprofundată a acestui
subiect și așteptări mai ridicate.
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Graficul 10. Nivelul de vizitare a obiectivelor de patrimoniu
cultural [Ai vizitat astfel de obiective de patrimoniu cultural,
în țară sau în străinătate?]

băieți (54%) decât de fete (46%), iar contribuția lui la creșterea
calității vieții este conștientizată mai puțin de adolescenții de
16 ani comparativ cu cei de alte vârste.
Graficul 11. Utilitatea obiectivelor de patrimoniu cultural
[La ce crezi că folosesc obiectivele de patrimoniu cultural?]

Cunoașterea mai aprofundată a obiectivelor de patrimoniu
cultural se reflectă în cunoașterea mai bună a rolului pe care
acesta îl joacă în societatea contemporană în general și în
societatea românească în particular. Astfel, putem remarca
faptul că tinerii adolescenți au menționat pe primele trei locuri
beneficii ce țin de cunoașterea istoriei, păstrarea tradițiilor
și mândria națională, în comparație cu adulții, pentru care
ordinea este diferită, ei punând accent mai mare pe păstrarea
peisajelor și pe beneficii de ordin practic (educație, turism,
economie, moștenire pentru copii).
Este de remarcat faptul că nu există diferențe semnificative
de cunoaștere a beneficiilor patrimoniului în funcție de
vârsta sau genul adolescenților, cu câteva excepții. Utilitatea
obiectivelor de patrimoniu pentru generațiile viitoare, pentru
educație sau pentru prosperitatea țării este conștientizată mai
degrabă de adolescenții cu vârste de 17 și 18 ani și mai puțin
de cei cu vârste între 14 și 16 ani.
Este important de remarcat faptul că utilitatea patrimoniului
pentru prosperitate este conștientizată în mai mare măsură de

Atitudinea tinerilor față de patrimoniul cultural este în
general una de protejare, de mândrie și de responsabilitate.
Adolescenții sunt foarte conștienți că fiecare dintre noi
suntem responsabili de protecția obiectivelor de patrimoniu
și manifestă o atitudine proactivă și implicată în protejarea
acestora. Această atitudinea se evidențiază din faptul că sunt
dispuși să reacționeze în cazul în care sunt martorii unei acțiuni
de distrugere a patrimoniului și din dorința ca cei care distrug
patrimoniul să fie pedepsiți.
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Este important de menționat faptul că nu există diferențe
semnificative de atitudine față de patrimoniul cultural în
funcție de vârsta sau genul adolescenților, cu câteva excepții.
Cei care au nevoie de mai multe informații cu privire la acest
subiect sunt mai degrabă adolescenți cu vârste de 14, 16 și

17 ani, iar cei cu vârste între 15 și 16 ani se simt mai puțini
responsabili de protejarea patrimoniului cultural comparativ cu
adolescenții de alte vârste. Băieții manifestă un nivel mai mare
de indiferență față de patrimoniu (57%) comparativ cu fetele
(43%) și în special cei cu vârste de 15 sau 17-18 ani.

Graficul 12. Atitudinea tinerilor față de obiectivele de patrimoniu cultural [În continuare îți citesc niște păreri alte altor tineri de
vârsta ta despre patrimoniul cultural din țara noastră. Te rog să îmi spui dacă tu ești de acord cu ele.]
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Atitudinea tinerilor față de graffiti este una ambivalentă.
Pe de o parte consideră că nu orice graffiti este frumos și că
nu se poate desena pe orice clădire, în special pe cele mai
importante, iar pe de altă parte cei care desenează graffiti
sunt apreciați în grupurile lor de prieteni, iar clădirile vechi sunt
nominalizate ca fiind pe locul trei în topul celor mai potrivite
locuri pentru desenat graffiti. Se remarcă procentaje mici, dar
nu de neglijat ale celor care consideră că graffitiul este o formă
de artă și poate fi realizată pe orice clădire (17%) sau oriunde
ai inspirație (19%). Procentul acestora poate fi identic cu cel
al celor cărora le este indiferent ce se întâmplă cu patrimoniul
cultural (17%) sau poate fi o pură coincidență.

Graficul 13. Atitudinea tinerilor față de graffiti [În continuare
îți citesc niște păreri alte altor tineri de vârsta ta. Te rog să
îmi spui dacă tu ești de acord cu ele.]

De remarcat faptul că nu există diferențe semnificative
de atitudine față de graffiti în funcție de vârsta sau genul
adolescenților, cu câteva excepții. Băieții consideră într-o mai
mare măsură că graffitiul este o artă și poate fi practicată
oriunde (57%) și la fel și adolescenții cu vârste de 14-15 ani sau
cei de 17 ani. Aceeași situație se remarcă și în cazul părerii că
orașul este mai frumos dacă sunt graffiti pe clădiri, înregistrată
preponderent în rândul băieților (52%) și al adolescenților cu
vârste între 15 și 17 ani.
Deși băieții consideră mai mult decât fetele că nu orice
graffiti este frumos (52%), tot ei sunt cei care cred mai mult că
cine desenează graffiti este apreciat de prietenii lui (53%), în
special cei cu vârste de 14 și 17 ani. De remarcat și faptul că
cei care sunt de părere că martorii realizării unui graffiti pe o
clădire veche ar trebui să anunțe profesorii sau părinții sunt în
special adolescenții cu vârste între 17 și 18 ani.

Atitudinea ambivalentă față de graffiti se remarcă și mai
mult în cazul desemnării celor mai potrivite locuri pentru
desenat, unde se evidențiază pe de o parte o protejare a
obiectivelor de patrimoniu prin preferința panourilor special
amenajate, a locurilor părăsite și a asfaltului și mai puțin pe
clădiri noi, blocuri sau mijloacele de transport în comun. Pe de
altă parte, poziționarea pe locul trei a clădirilor vechi pe lista
celor mai bune locuri pentru desenat graffiti poate să aibă
două explicații. Fie acestea nu sunt considerate de adolescenți
parte din patrimoniul cultural, fie sunt conștienți de acest lucru,
dar nu le afectează preferința.
Este important de menționat faptul că nu există diferențe
semnificative de atitudine față de locurile considerate cele
mai potrivite pentru graffiti în funcție de vârsta sau genul
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adolescenților, cu câteva excepții. Băieții consideră într-o
măsură mai mare că mijloacele de transport în comun
sunt cele mai bune locuri pentru desenat (56%) și în special
adolescenții de 16 și 17 ani. La fel se distribuie părerile și în
cazul clădirilor noi, considerate potrivite pentru graffiti de către
băieți (în proporție de 63%) și de tinerii cu vârste de 15 și 16
ani, dar și în cazul blocurilor, preferate de băieți (63%) și de cei
cu vârste între 14 și 16 ani.

Graficul 14. Topul celor mai potrivite locuri pentru graffiti
[Unii tineri obișnuiesc să deseneze graffiti. Care crezi că sunt
cele mai bune locuri pentru desenat graffiti?]

Clădirile vechi sunt considerate locuri potrivite pentru
graffiti în special de băieți (58%) și de adolescenții cu vârste
între 14 și 16 ani, în timp ce asfaltul este preferat mai mult
de fete (54%) și de tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani.
Procentul cel mai mare de adolescenți care preferă să vadă
desenat oriunde graffiti este mai mare în cazul băieților (59%)
și al celor cu vârste între 14 și 16 ani.

6. Practici de comunicare în rândul tinerilor
În cadrul acestei secțiuni vom prezenta date despre
practicile și obiceiurile de comunicare ale tinerilor în raport cu
informarea despre patrimoniul cultural, dacă s-au implicat sau
nu vreodată în acțiuni de voluntariat, în ce tipuri de activități
s-au implicat, dacă s-ar implica ca voluntari în acțiuni de
protejare a patrimoniului cultural și, dacă da, cum anume
își doresc să se implice. De asemenea, vom prezenta care
sunt principalele moduri în care tinerii și-ar dori să arate un
eveniment legat de patrimoniul cultural.
Peste jumătate (52%) dintre tinerii cu vârste între 14 și 18
ani au participat cel puțin o dată la activități de voluntariat.

Graficul 15. Gradul de implicare în activități de voluntariat
[Te-ai implicat vreodată în vreo activitate ca voluntar?]
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Un sfert dintre tinerii adolescenți au participat la activități
de protejare a mediului, 18% în activități ale asociaților pentru
tineret care au avut ca programe de voluntariat îngrijirea
copiilor, 15% au luat parte la acțiuni de voluntariat ale
Crucii Roșii și SMURD, iar 10% au participat la acțiuni pentru
comunitatea în care trăiesc. Același procent de 10% dintre
tineri au participat la acțiuni cu caracter cultural sau s-au
implicat în activități legate de Anul Centenarului.

Graficul 17. Disponibilitatea implicării în activități de
voluntariat [Ai vrea să te implici ca voluntar în acțiuni legate
de patrimoniul cultural?]

Graficul 16. Tipul activităților de voluntariat
[În ce tip de activitate te-ai implicat?]

De asemenea, tinerii adolescenți au fost rugați să
menționeze, ca răspuns liber, cum anume și-ar dori să se
implice în acțiuni de voluntariat. Mai jos sunt prezentate
principalele mențiuni ale tinerilor din eșantionul analizat.
Tabelul 11. Cum ar vrea tinerii care să se implice în acțiuni
de protejare a patrimoniului cultural – răspunsuri deschise
restaurare / reabilitare

să fiu ghid / să fac ghidaj pentru
vizitatori

să strâng fonduri pentru patrimoniu

să organizez evenimente în
aceste locuri ca să atragă câți
mai mulți adolescenți

să le explic oamenilor cât de
important este patrimoniul
să curăț locurile unde există obiective
de patrimoniu

Tinerii au fost întrebați dacă și-ar dori să se implice ca
voluntari în acțiuni legate de patrimoniul cultural și aproape
două treimi (60%) dintre ei au menționat că își doresc să ia
parte la astfel de acțiuni.

să ajut la supravegherea obiectivelor
de patrimoniu

26 Practici de comunicare în rândul tinerilor
Graficul 18. Tipul activităților de voluntariat pentru
patrimoniul cultural [Cum ți-ar plăcea să te implici în acțiuni
de protejare a patrimoniului cultural?]

A doua sursă din care tinerii adolescenți ar încerca să
afle mai multe informații despre patrimoniu ar fi să adreseze
întrebări părinților, altor membri ai familiei sau profesorilor
de la școală. Următoarea sursă menționată de adolescenți
ar fi căutarea unui film documentar, iar pe ultimul loc a fost
menționată căutarea unei aplicații pentru telefonul mobil unde
ar exista astfel de informații.
Tabelul 12. Surse de preluare a informațiilor despre
patrimoniul cultural
Dacă ai vrea să afli mai multe despre patrimoniul cultural,
unde ai căuta informații?

În ceea ce privește principalele mijloace / surse de
comunicare sau informare la care ar apela tinerii cu vârste între
14 și 18 ani pentru a găsi informații despre patrimoniul cultural,
căutarea pe internet, fie pe motoare de căutare (Google), fie
pe rețele de socializare (Facebook), a fost menționată cu cea
mai mare frecvență. O posibilă explicație ar putea fi legată de
faptul că tinerii sunt mai degrabă interesați de evenimentele
online, tocmai datorită faptului că petrec un număr mare de
ore folosind internetul.

DA

NU

Total

Aș căuta pe internet
(Google, Facebook etc.)

96%

4%

100%

Aș căuta o aplicație pentru telefonul
mobil unde există astfel de informații

43%

57%

100%

Aș căuta la bibliotecă

50%

50%

100%

Aș căuta un film documentar

72%

28%

100%

Aș întreba colegi sau prieteni

65%

35%

100%

I-aș întreba pe părinții mei sau alți
membri din familie

85%

15%

100%

M-aș uita la televizor

58%

42%

100%

Aș întreba la școală (profesorii)

76%

24%

100%

Pentru a înțelege mai bine ce i-ar atrage pe tinerii
adolescenți pentru a lua parte la un eveniment legat de
patrimoniul cultural, am încercat să surprindem care sunt
principalele tipuri de acțiuni culturale care le-ar plăcea
tinerilor. Pentru 91% dintre respondenții adolescenți, un astfel
de eveniment ar trebui să fie online, pe internet sau pe rețele
de socializare. Pentru 75% dintre aceștia, o excursie sau o
drumeție ar fi o idee bună pentru un astfel de eveniment.
Pentru 68% dintre adolescenți, un eveniment cu muzică și
spectacol ar fi cea mai potrivită idee, iar 47% consideră că un
astfel de eveniment ar trebui să fie realizat în școală împreună
cu profesorii și colegii.
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Graficul 19. Preferința pentru evenimentele de patrimoniu cultural
[Dacă s-ar organiza un eveniment legat de patrimoniul cultural,
care dintre variantele de mai jos ți-ar plăcea cel mai mult?]

Din punctul de vedere al vârstei, cei mai mulți tineri care
s-au implicat în activități de voluntariat au 15 ani (24%), iar
cei mai puțini tineri care s-au implicat în acțiuni de voluntariat
au 14 ani (15%). O posibilă explicație pentru acest lucru este
faptul că programele de voluntariat sunt mai degrabă adresate
tinerilor din licee decât celor din școli generale.
Graficul 21. Distribuția activităților de voluntariat în funcție
de vârstă [Te-ai implicat vreodată în vreo activitate ca
voluntar?]

Tinerii sunt cel mai des interesați de programe de voluntariat
care implică protecția mediului sau acțiuni umanitare. O posibilă
explicație pentru un interes mai mare față de aceste tipuri de
programe de voluntariat ar putea fi promovarea mai intensă în
rândul tinerilor a acestora decât a altor programe. Din punctul
de vedere al profilului socio-demografic, fetele sunt interesate
să se implice în acțiuni de voluntariat în mai mare măsură
decât băieții. Mai mult de jumătate (64%) dintre tinerii care s-au
implicat cel puțin o dată într-o activitate de voluntariat sunt fete.
Graficul 20. Distribuția activităților de voluntariat în funcție de
gen [Te-ai implicat vreodată în vreo activitate ca voluntar?]

Au fost luate în considerare răspunsurile Da

Din punctul de vedere al intenției de a participa la acțiuni de
voluntariat ce privesc protejarea sau promovarea patrimoniului
cultural, tinerii de 17 ani sunt cei mai dornici să participe,
urmați de cei cu vârste de 15 și 18 ani. Cel mai puțin interesați
de a se implica în acțiuni de protejare a patrimoniului sunt
tinerii de 16 ani.
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Graficul 22. Distribuția disponibilității implicării în activități
de voluntariat în funcție de vârstă [Ai vrea să te implici ca
voluntar în acțiuni legate de patrimoniul cultural?]

de această activitate comparativ cu băieții. Astfel, 67% dintre
tinerii care au răspuns că sunt pentru implicarea în acțiuni
legate de patrimoniu sunt fete.
Graficul 23. Distribuția disponibilității implicării în activități
de voluntariat în funcție de gen [Ai vrea să te implici ca
voluntar în acțiuni legate de patrimoniul cultural?]

La fel ca în cazul implicării în acțiuni de voluntariat, și în
cazul patrimoniului cultural fetele sunt mai degrabă interesate

7. Concluzii
• Practicile și obiceiurile de consum cultural ale tinerilor
adolescenți includ preponderent activități de divertisment
și relaxare. Plimbarea în parcuri sau zone verzi, mersul în
mall (pentru cumpărături, jocuri, filme, restaurante etc.)
și mersul în cafenele / restaurante / baruri (altele decât
cele din mall) sunt realizate cel mai des de către tineri. O
explicație posibilă pentru aceste preferințe este accesul
mult mai facil în aceste locuri (proximitate, gratuitate,
permisivitate) comparativ cu alte locuri.
• Activitățile comunitare ocupă al doilea loc în preferințele
adolescenților. Astfel, este important de menționat că
peste 60% dintre tinerii adolescenți participă la sărbători
sau evenimente locale de câteva ori pe an sau mai rar.

• Activitățile culturale sunt practicate ocazional în spațiul
public, de câteva ori pe an sau mai rar, o explicație
posibilă fiind accesul mai greu (infrastructură, timp,
resurse financiare) și complexitatea experienței.
• Mersul la bibliotecă pentru a împrumuta cărți este singura
activitate culturală care este desfășurată cu o frecvență
uzuală, nu doar ocazională, o explicație posibilă fiind
nevoia de informare suplimentară pentru reușita școlară.
• Patrimoniul cultural este în topul activităților culturale
preferate de tineri, vizitarea unor muzee sau a unor galerii
de artă și a unui monument istoric sau a unui sit arheologic
reprezentând activitatea ocazională cu cel mai mare
procent de frecventare în rândul tinerilor adolescenți.
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• Totuși, este important de menționat că peste jumătate
dintre tinerii adolescenți au participat în ultimul an la un
concert de muzică sau la o piesă de teatru.
• Hobby-urile tinerilor în timpul lor liber includ în ordinea
preferințelor fotografia, pictura / desenul și scrierea
creativă.
• Tinerii adolescenți sunt mari consumatori de produse din
industriile creative. Aceștia ascultă muzică în proporție mai
mare decât adulții, în schimb se uită la televizor mai puțin
decât aceștia din urmă. Topul celor mai ascultate genuri
de muzică de către tineri include rock / pop / hip-hop / rap
(77%), muzică electronică / house (45%) și manele (43%).
• Adolescenții folosesc internetul zilnic pentru a comunica cu
familia și / sau prietenii, pentru a asculta muzică și pentru
a citi cărți zilnic sau săptămânal, înregistrând o rată mult
mai mare comparativ cu adulții. Smartphone-ul, internetul,
televizorul, computerul și cablul TV sunt aproape nelipsite
din casele tinerilor adolescenți.
• Gradul de cunoaștere a patrimoniului cultural din țara
noastră este relativ ridicat în rândul tinerilor adolescenți,
peste jumătate din aceștia fiind familiarizați cu acest
concept.
• Remarcăm însă un procent destul de ridicat de tineri care
nu au auzit niciodată despre patrimoniul cultural și au
nevoie de mai multă informație pe acest subiect.

• Chiar dacă o parte dintre tinerii adolescenți nu au fost
foarte familiarizați cu conceptul de patrimoniu cultural,
nivelul practicilor de vizitare ale unor obiective de
patrimoniu este relativ ridicat, indiferent dacă ne referim
la cele din țara noastră sau din străinătate.
• Atitudinea tinerilor față de patrimoniul cultural este în
general una de protejare, de mândrie și de responsabilitate,
însă atitudinea lor față de graffiti este una ambivalentă.
Se remarcă un potențial mic, dar nu de neglijat al celor
care consideră că graffiti este o formă de artă și poate fi
realizat pe orice clădire sau oriunde ai inspirație.
• Atitudinea ambivalentă față de graffiti se remarcă și mai
mult în cazul desemnării celor mai potrivite locuri pentru
desenat, unde se evidențiază pe de o parte o protejare
a obiectivelor de patrimoniu prin preferința panourilor
special amenajate, a locurilor părăsite și a asfatului și mai
puțin pe clădiri noi, blocuri sau mijloacele de transport în
comun.
• Atunci când doresc să afle mai multe informații despre
patrimoniul cultural, tinerii adolescenți preferă căutarea
pe internet, fie pe motoare de căutare (Google), fie pe
rețele de socializare (Facebook).
• Peste jumătate dintre tinerii adolescenți au participat cel
puțin o dată la activități de voluntariat și aproape două
treimi dintre își doresc să se implice ca voluntari în acțiuni
legate de patrimoniul cultural.
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