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Participare și consum cultural
Sinteză

Introducere

La nivel european, toate politicile publice și strategiile în domeniul culturii au pornit de la conceptele de democratizare şi
mediere culturală şi se reorientează acum, tot mai pregnant, către afirmarea rolului social şi economic al Culturii.

Participarea și consumul cultural sunt indicatori importanți în toate clasificările și statisticile privind nivelul de
democrație, libertatea cuvântului și grad de civilizație. Este cunoscut faptul că practicile culturale se schimbă destul de lent,
mai ales pe anumite domenii, de aceea este nevoie de o monitorizare pe intervale mari de timp care să sublinieze trendurile și
să prevină dispariția unor forme de expresie culturală definitorii pentru o națiune.
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Pentru specialiștii care activează în SCC, cercetarea privind nivelul de consum și participarea culturală reprezintă un
instrument de lucru esențial pentru programele și proiectele culturale pe care le derulează, prin informațiile detaliate pe care le
furnizează pe fiecare sector de activitate. Nivelul cantitativ și calitativ al consumului la nivel național constituie un suport
esențial pentru formularea viziunii pe termen mediu și lung a politicilor și strategiilor din domeniu. Pentru reprezentanții
autorităților publice centrale și/sau locale și decidenții politici, datele statistice prezentate pot fi valorificate pentru
fundamentarea politicilor de dezvoltare strategică. Când vorbim despre practici culturale trebuie operate trei distincții: între
cele domestice şi cele publice; între cele pasive şi cele active (cu implicarea creativă a oamenilor) şi între practicile individuale
şi cele colective.

Consumul cultural este rezultatul direct al mai multor factori. Pornind de la educația primară și până la accesul mai
ridicat sau mai scăzut la cultură, în proximitatea mediului în care oamenii trăiesc, există o înlănțuire de elemente care au
impact asupra nivelului și tipului de consum cultural. Nivelul de educație are impact direct asupra practicilor de consum cultural,
iar acestea au, la rândul lor, un impact direct asupra nivelului de dezvoltare al unei societăți, asupra nivelului de civilizație și
asupra coeziunii comunităților. Varietatea foarte mare de opțiuni, delocalizarea producției culturale1, în special în spațiul virtual,
au determinat un tip de comportament de consum mai alert, mai fragmentat și care se desfășoară în intervale mult mai scurte
de timp, însă foarte variat din perspectiva conținutului. În literatura de specialitate se vorbește în acest sens de o dezvoltare a
unui consum cultural de tip fast-food, pe care îl experimentează în ultima perioadă și publicul din România.

Metodologie

Barometrul de Consum Cultural oferă cea mai mare bază de date disponibilă la nivel național cu privire la consumul cultural și
practicile culturale în rândul populației, pe un eșantion reprezentativ statistic, de peste 1000 de persoane, cu vârsta de peste 18
ani, din mediul rural și urban, de gen masculin și feminin.

Pentru analizele prezentate în cadrul acestei secțiuni am realizat mai multe tipuri de procesări statistice: frecvențe, medii,
expunere sub formă de valori absolute și sub formă descriptivă. Rezultatele au fost elaborate pe baza datelor disponibile în
Barometrul de Consum Cultural, cu referință la perioada 2014-2020.

1 Aici in sensul de globalizare a informației și a producției de materiale care au devenit disponibile din orice parte a lumii către orice parte a lumii.
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Rezultate

Tendințele pe care le-am identificat la nivel național ne indică un tip de consum cultural mai degrabă omnivor, cu practici
culturale mixte și preferințe care îmbină mai multe tipuri de produse și bunuri culturale. Activitățile de timp liber sunt
diversificate și sunt un amestec între consumul în spațiul public și cel non-public, cu un nivel mult mai ridicat de consum în
spațiul non-public, mai ales în ultimii doi ani (în special consum de internet – rețele de socializare, muzică și filme).

Consumul cultural în spațiul public

În spațiul public, principalele practici de consum cultural sunt în general: mersul la cinema, vizitarea muzeelor, vizitarea
obiectivelor de patrimoniu, mersul la concerte și la spectacole de divertisment. Spectacolele de operă, filarmonică sau
spectacole de teatru sunt preferate mai rar. Cele mai mici rate de consum și participare culturală se înregistrează pentru
bibliotecile publice și frecventarea galeriilor care expun bunuri culturale din categoria Arte vizuale.

Raportat la tendințele și evoluția practicilor de consum cultural de la nivel național, exceptând anul 2020, consumul de cinema a
rămas relativ constant în ultimii șapte ani. Vizitarea muzeelor și a obiectivelor de patrimoniu cultural au înregistrat cele mai
mari creșteri raportat la toate formele de consum cultural din spațiul public. În ceea ce privește consumul de spectacole și
concerte, asistăm în ultimii ani la dezvoltarea unei oferte de spectacole de tip divertisment (stand-up comedy) și implicit
dezvoltarea unei noi categorii de public consumator. Referitor la artele spectacolului, consumul de spectacole de teatru a scăzut
în ultimii șapte ani, iar consumul de operă și operetă a rămas scăzut, dar relativ constant. Artele vizuale, cu precădere cele
contemporane, rămân printre cele mai reduse opțiuni de consum.
Raportat la nivelul mediu de consum cultural de la nivel european, România înregistrează cele mai mici rate de consum în spațiul
public, pentru toate tipurile de practici analizate: mersul la bibliotecă, vizitarea de obiective de patrimoniu, sit-uri, muzee și
galerii, consumul de artele spectacolului (teatru, operă/ operetă), frecvența de consum de produse cinematografice la cinema
etc. Comparativ cu media europeană, România are cei mai puțini consumatori care preferă să meargă la cinema, comparativ cu
majoritatea statelor analizate. În ceea ce privește consumul de artele spectacolului la nivel european, România se plasează sub
media de consum raportat la toate statele analizate, Bulgaria fiind singurul stat care are un nivel de consum mai scăzut decât
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România. Lipsa de interes sau aspectele financiare sunt principalele motive pentru care oamenii din România nu consumă mai
frecvent cultură în spațiul public.
Aceste probleme cu caracter general s-ar putea rezolva prin clarificarea statutului și rolului Culturii deopotrivă pentru autorități
și beneficiari, dar și prin efortul conjugat al producătorilor de bunuri culturale din mediul privat.

Din păcate, mentalitățile conform cărora Cultura și produsele ei sunt lipsite de însemnătate pentru că se referă strict la
nevoia de divertisment, sunt rezidente în rândul populației României.

Sectorul Biblioteci ṣi Arhive

Cel mai ridicat nivel de consum de servicii oferite de bibliotecile publice a fost înregistrat pentru anul 2015. Nivelul de non-
consum se menține peste 70% pentru toți ceilalți ani luați în calcul pentru analiză. În anul 2014 exista un total de aproape 4
milioane de cititori activi pentru toate tipurile de biblioteci – municipale, județene, orășenești și naționale. Până în anul 2020
bibliotecile au pierdut, în mai puțin de 10 ani, peste 1.300.000 de cititori activi. Cea mai vizibilă scădere a numărului de cititori
activi este pentru bibliotecile comunale, care au pierdut aproape 50% dintre cititorii care au utilizat activ serviciile bibliotecilor.

Grafic 1. Evoluția comportamentului de frecventare al bibliotecilor pentru lectură sau pentru a împrumuta cărți (%)
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Sectorul patrimoniu cultural

Din punct de vedere al comportamentului de vizitare a obiectivelor de patrimoniu, la nivel național, procentele de consum au
crescut în fiecare an, scăzând constant valorile de non-consum. Dacă în anul 2014, la nivel național, peste 70% dintre români
declarau că nu au vizitat niciodată un obiectiv de patrimoniu cultural, în anul 2019 rata de non-consum a scăzut cu 10 procente,
înregistrându-se un procent de 60% de vizitare confirmată. Însă, cele mai mari rate de consum privind obiectivele de patrimoniu,
au fost înregistrate pentru perioada 2017-2018.

Grafic 2. Evoluția procentelor de non-consum în raport cu vizitarea obiectivelor de patrimoniu pentru intervalul 2014-2019 (%)

În ceea ce privește evoluția numărului de vizitatori pentru muzeele și colecțiile publice, conform datelor oficiale, numărul de
vizitatori a crescut constant din anul 2014 până în anul 2019, cu aproximativ 7.000.000 de vizitatori. Notă discordantă face anul
2020, care este legat însă de debutul pandemiei și de interdicțiile activităților cu public în aceste instituții.
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Grafic 3. Evoluția numărului de vizitatori în muzee și colecții publice

Cifre exprimate în valori absolute

Sectorul Meșteșuguri și artizanat

La nivel național, se poate afirma că existența patrimoniului imaterial este conștientizată de cea mai mare parte a publicului.
Printre cele mai cunoscute elemente de patrimoniu imaterial sunt târgurile, muzica și dansurile populare și sărbătorile
tradiționale. Unul dintre elementele de patrimoniu imaterial pe care oamenii îl recunosc mai puțin este reprezentat de
meșteșugurile tradiționale. Aceste date sunt explicabile prin prisma faptului că interesul pentru muzica și dansurile populare
este ridicat la nivel național și din prisma consumului și al participării, fiind vorba despre un grad de expunere mai frecvent al
oamenilor la acest tip de manifestare culturală. Muzica populară este genul cu cea mai mare rată de consum. La nivelul anului
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2015, 52% dintre cei care au declarat că ascultă muzică au menționat muzica populară (folclor tradițional) ca fiind unul dintre
genurile preferate sau ascultate cel mai frecvent.

Raportat la meșteșugurile tradiționale, în general gradul de consum nu este foarte mare, iar cele mai des practicate sunt cusutul
și țesutul. Olăritul este cel mai puțin practicat tip de meșteșug tradițional. Din punct de vedere socio-demografic, cele mai
interesate de ateliere de cusut sunt femeile, în general din mediul rural, cu venituri sub medie, cu vârsta de peste 50 de ani.
Femeile mai sunt, de asemenea, interesate și de ateliere de încondeiat ouă. Bărbații sunt mai degrabă interesați de atelierele
de cioplit.

Sectorul Arte vizuale

În ceea ce privește preferințele pentru artă vizuală, la nivelul anul 2015, principalele genuri de arte vizuale apreciate de oameni
erau pictura și sculptura, designul și artele decorative, fotografia, artele grafice și arta contemporană. Formele de expresie
vizuală cele mai apreciate sunt: arta populară, desenul, sculptura, ceramica, designul, artele textile, artele grafice, arte pe
computer (web design), graffitti, benzile desenate, instalațiile de artă contemporană, arta multimedia, arta de tip performance.
La nivel național, consumul de arte vizuale nu este foarte mare, dar aici trebuie luați în calcul și factori de infrastructură, în
funcție de mediul de expunere la care ne raportăm. Astfel, cifrele arată o creștere a consumului în mediul digital. Spre exemplu,
în anul 2015, 43% dintre oameni au menționat că dețin o colecție de fotografii în format digital. Doar 10% au vizitat una sau mai
multe galerii de artă sau au participat în același procent la un eveniment precum Noaptea Galeriilor. Raportat la același an, la
nivel național doar 11% dintre respondenți au oferit un răspuns atunci când au fost rugați să identifice un artist vizual
contemporan din România. La nivelul anului 2016, 22% preferau designul și artele decorative ca tip de artă vizuală.

Sectorul Arhitectură

În mentalitatea colectivă, Arhitectura este percepută mai ales prin caracterul ei utilitar. Există însă și suficienți consumatori
preponderent în mediul urban, care acordă importanță rolului creativ substanțial al acestui sector. La nivel public, în general
numărul de evenimente de acest tip sunt puține și sunt apreciate, în special, de un public avizat. În raport cu participarea la
evenimente sau manifestări în spațiul public legate de arhitectură avem ca exemplu Bienala Națională de Arhitectură, un
eveniment la nivel național, care vizează breasla de arhitecți și care este cu precădere de interes pentru o nișă de public.
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Interesul comunității pentru aspectele ce țin de arhitectură, urbanizare și dezvoltarea orașelor este în creștere. Oamenii au
devenit în ultimii ani mai conștienți de importanța implicării lor în acțiuni ce țin de impactul pe care îl are designul și
arhitectura spațiilor în care trăiesc asupra bunăstării vieții lor.

Sectorul artele spectacolului

Evoluția privind consumul de artele spectacolului ne arată că din 2014 până în 2019, consumul de spectacole de teatru a scăzut
cu aproximativ 4%. Diferența nu este foarte mare, însă tendința de scădere trebuie să ridice o serie de probleme, mai ales în
contextul în care în ultimii ani, oferta de producții de spectacole de teatru a încercat să acopere o plajă mai largă de preferințe.
Consumul de spectacole de filarmonică a crescut cu 5% din 2014 până în 2019. Consumul de operă și operetă a rămas relativ
constant, fără să depășească un procent de 14%.

Grafic 4. Evoluția consumului de artele spectacolului pentru intervalul 2014-2019 (%)

Analiză raportată la varianta de răspuns „cel puțin o dată în ultimele 12 luni”
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Consumul cultural în spațiul non-public

Sectorul carte și presă

Raportat la evoluția obiceiului de a citi cărți, din anul 2014 până în 2020, consumul de lectură a scăzut cu 5%. Pentru anul 2018
s-au înregistrat cele mai mari procente de consum, 65% dintre oameni au bifat cititul ca o practică în ultimele 12 luni. În general,
pentru intervalul analizat, putem afirma că practica de lectură la nivel național a rămas constantă, fără modificări substanțiale.
Asemeni procentelor de consum înregistrare în spațiul public în raport cu media de consum de la nivel european, și media de
consum cultural în spațiul non-public este mai scăzut pentru aproape toate practicile analizate, cu excepția jocului pe computer.
Datele disponibile la nivel european, plasează România pe ultima poziție în ceea ce privește media nivelului de lectură. Astfel că
raportat la toate statele europene analizate, România are cel ai mic număr de oameni care citesc măcar o carte pe an. Raportat
la utilizarea internetului pentru a citi ziare, reviste sau alte informații online, România este pe ultima poziție comparativ cu
toate celelalte state analizate. Jocul pe computer poziționează România mai aproape de media europeană, decât alte activități
realizate prin internet. Consumul de muzică online este mai scăzut în România decât în toate celelalte state analizate și ne
poziționează sub media consumului de la nivel european. Și din punct de vedere al consumului de materiale video sau filme prin
internet, România se clasează pe ultima poziție comparativ cu celelalte state analizate.

Grafic 5. Evoluția lecturii (cărți în general) pentru intervalul 2014-2020 (%)

Din considerente metodologice, am luat în considerare o analiză comparativă pe valorile de non-consum – raportate în general la întrebarea
„În ultimele 12 luni, cât de des ați citit cărți în general?”, cu analiza valorilor înregistrate pentru răspunsul „niciodată/ deloc”.
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În raport cu evoluția consumului de ziare și reviste tipărite, începând cu anul 2015 putem constanta o modificare constantă, în
sensul că non-consumul a crescut în fiecare an. În cazul ziarelor pe format hârtie, rata de non-consum a crescut cu 31% până în
anul 2020, iar în cazul revistelor pe suport hârtie a crescut cu 27%. O explicație este trecerea multor ziare și reviste în format
electronic și puse la dispoziție pe internet.

Grafic 6. Evoluția consumului de ziare și reviste și ziare pe suport hârtie pentru intervalul 2014-2020 (%)

Din considerente metodologice, am luat în considerare o analiză comparativă pe valorile de non-consum – raportate în general la întrebarea
„În ultimele 12 luni, cât de des ați citit reviste și ziare pe suport hârtie?”, cu analiza valorilor înregistrate pentru răspunsul „niciodată/
deloc”.
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Sectorul Audio-vizual, Multimedia și Cinematografie

Mersul la cinema este o activitate culturală care se bucură de popularitate, mai mult decât alte tipuri de forme de consum de
activități artistice și culturale în spațiul public. Exceptând anul 2020, evoluția consumului de cinema a rămas relativ constant
pentru intervalul analizat.
Numărul de locuri în sălile de cinematograf a crescut constant în ultimii ani. Dacă în anul 2019 aveam la dispoziție 61.5342 de
locuri în săli de cinema, în anul 2020 vorbim de un disponibil de 78.000 de locuri. De asemenea, numărul de ecrane disponibile a
crescut cu aproape 50%, de la 292 în 2014, până la 449 în 2020.

Pentru intervalul 2014–2019, numărul de spectatori a crescut de la aproximativ 10.000.000 în 2014, la aproximativ 13.000.000 în
2019. În ceea ce privește numărul de producții cinematografice naționale, numărul de filme de lung metraj (ficțiune,
documentar, animație) este în ușoară scădere, de la 38 de producții în 2014, la 27 în anul în 2020.

Grafic 7. Evoluția privind mersul la cinema pentru intervalul 2014-2020 (%)

2 Rețeaua cinematografică și piața de film din România – secțiune din platforma Culturadata Interactiv.

https://culturadatainteractiv.ro/reteaua-cinematografica-si-piata-de-film-din-romania/
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În ultimii ani asistăm la o creștere tot mai mare a consumului cultural în spațiul non-public și a petrecerii unui volum din timpul
liber tot mai mult în spațiul domestic. În ceea ce privește consumul cultural în raport cu spațiul non-public și cu activitățile
culturale mai degrabă individuale, oamenii preferă cel mai mult consumul de TV și consumul de internet. Dintre programele
media, cel mai des oamenii preferă să consume emisiuni de știri sau emisiuni informative, filme și seriale sau emisiuni de
divertisment. În cazul consumului de internet, utilizarea rețelelor de socializare înregistrează cele mai mari procente de consum.
Pe internet oamenii preferă să asculte muzică, să vizioneze filme sau seriale sau să folosească rețelele de socializare.

Raportat la tendințele de consum în spațiul non-public, consumul de programe TV a înregistrat scăderi în ultimii șapte ani,
exceptând anul 2020 în care din lipsă de alternative, consumul de TV a crescut. Consumul de internet a crescut constant în
ultimii șapte ani, având și cea mai rapidă creștere, în comparație cu celelalte tipuri de consum cultural analizat în ultimii șapte
ani.

La nivelul gospodăriilor din România, infrastructura media s-a îmbunătățit tehnologic în mod constant. Din anul 2014 până în
2020, 41% dintre gospodării au fost dotate cu televizor cu ecran plat, iar în 2020, 52% dintre gospodării aveau un televizor smart,
conectat la o rețea de internet. Televiziunea reprezintă încă una dintre cele mai răspândite surse de informare și de consum de
produse media. În materie de preferințe de consum, raportat la produsele media cu caracter non-ficțional, cel mai des oamenii
privesc la televizor pentru știri și pentru informare, iar pentru produsele cu conținut ficțional – filmele artistice, serialele și
emisiunile de divertisment.

Graficul 8. Evoluția consumul de produse media TV pentru intervalul 2014-2020 (%)
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În ceea ce privește internetul și consumul de internet, în ultimii 7 ani, tot mai multe gospodării au fost dotate cu rețea la
internet și au avut acces la un computer. În medie, peste 50% dintre oameni au acces la internet, iar procentul este în creștere.
Dar trebuie să subliniem că acest lucru este valabil în special pentru mediul urban. Pentru mediul rural rata de acoperire de
internet este mai mică. Oamenii folosesc internetul în cele mai mari procente pentru rețele de socializare, informare și știri,
comunicare cu familia și prietenii și pentru utilizarea serviciului de e-mail. În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere de consum
pentru vizionarea de materiale video cu scop de divertisment, educativ sau cultural, fotografii, meme-uri etc. Așa cum am
constatat și în cazul consumului de programe media, și pe internet oamenii caută să consume des conținut cu scop de
divertisment, relaxare și timp liber.

Grafic 9. Evoluția consumului de internet raportat la intervalul 2014-2020 (%)
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Din punctul de vedere al consumului pe internet în raport cu activități artistice și culturale, cel mai des oamenii folosesc
internetul pentru consumul de filme, seriale și muzică. Pe următoarele poziții internetul apare utilizat pentru a citi ziare și
reviste online sau pentru a căuta informații cu privire la bilete / oferte turistice (excursii, vacanțe, pachete de turism). În
proporții mai mici internetul este utilizat pentru a face un tur virtual al unui muzeu din România / străinătate sau pentru a vizita
site-uri/ portaluri online sau galeria foto-video a teatrelor.

Grafic 10. Principalele activități preferate pe internet – 2017 (%)
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Efectele pandemiei COVID-19 asupra consumului cultural

În ceea ce privește efectele pandemiei asupra consumului cultural, toate sectoarele au fost afectate și implicit și practicile de
consum cultural, atât în spațiul public, cât și în spațiul non-public, au suferit o serie de modificări. Mersul la cinematograf,
vizitarea de muzee, obiective de patrimoniu, participarea la spectacole au înregistrat procente de consum mult mai mici.
Singura excepție privind această tendință apare pentru mersul la bibliotecă, unde procentele au crescut puțin în anul 2020 în
raport cu anii precedenți. În ceea ce privește consumul cultural în spațiul non-public, toate tipurile consum au înregistrat



16

creșteri în raport cu ceilalți ani (consumul de programe TV, consumul de internet, vizionare de filme etc.), excepție făcând
lectura, care nu a înregistrat nicio creștere.

Diferențe de consum cultural în funcție de particularități socio-demografice

Din perspectiva variabilelor socio-demografice (vârstă, educație, gen, mediu de rezidență, venit etc.) practicile de consum
cultural sunt în general omogene, cu o serie de diferențe pentru câteva tipuri de consum.

Vârsta
Aproape pentru toate sectoarele și produsele culturale, nivelul de consum scade odată cu înaintarea în vârstă. Raportat la
ultimii trei ani de analiză, am identificat o creștere a procentelor celor care merg la bibliotecă din rândul seniorilor. Menționăm
că aceste rezultate vor trebui urmărite și pe viitor pentru a vedea dacă această evoluție se va menține. În cazul vizitării de
muzee și obiective de patrimoniu, tinerii merg mai des decât persoanele mai în vârstă. În cazul operei și al spectacolelor de
filarmonică, scăderea procentele de consum nu este atât de accentuată în raport cu creșterea în vârstă a oamenilor. O
explicație pentru această situație ar fi legată de faptul că odată dezvoltat gustul și o practică de consum în acest sens, ea
rămâne constantă pe toata perioada vieții adulte.

Consumul de internet este mai ridicat în rândul tinerilor; inclusiv tipurile de activități desfășurate pe internet sunt mai
diversificate în cazul lor decât în cazul persoanelor adulte sau vârstnice. Persoanele tinere folosesc foarte mult internetul pentru
divertisment, în timp ce persoanele vârstnice îl folosesc mai degrabă pentru informare, lectură sau știri. Din punct de vedere al
consumului de programe TV, tinerii preferă mai mult să urmărească la TV filme sau seriale, iar persoanele vârstnice preferă
programele de știri.
Educație
Nivelul de educație are influență aproape asupra tuturor practicilor de consum cultural. Persoanele cu un nivel de educație mai
ridicat se uită mai rar la televizor, citesc mai mult decât persoanele cu un nivel scăzut de educație, merg considerabil mai des la
spectacole de teatru, filarmonică sau operă. De asemenea, persoanele cu un nivel crescut de educație frecventează bibliotecile
și muzeele. Consumul de internet este singurul tip de consum mai puțin influențat de nivelul de educație, dar distincția apare în
raport cu tipul de activități realizate pe internet. Persoanele cu un nivel de educație peste mediu folosesc internetul pentru
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informare, pentru a citi, pentru a căuta informații despre evenimente și produse culturale etc. Persoanele cu un nivel de
educație scăzut folosesc cel mai des internetul pentru rețele de socializare.

Gen
Mersul la cinema este mai degrabă o practică preferată de bărbați, mai mult decât de femei. Referitor la consumul de arte
vizuale, există diferențe de preferințe în raport cu tipul de arte pe care le preferă bărbații (fotografie, artele grafice sau arta
contemporană) și femeile (pictura și sculptura).

Mediu de rezidență
Mersul la bibliotecă este mai frecvent în rândul oamenilor din mediul urban, la fel ca și lectura. În cazul artelor spectacolului
(teatru, filarmonică, operă), acest tip de consum înregistrează cel mai mare decalaj în raport cu mediul de rezidență. Oamenii
din mediul rural nu merg aproape niciodată la teatru, filarmonică sau operă. Persoanele din mediul rural urmăresc mai des
programele de știri, pe când persoanele din urban urmăresc mai des filme.

Venit
Dintre toate practicile de consum, mersul la cinema este în cea mai mare pondere influențat de nivelul de venit întrucât este
practicat preponderent de cei cu venituri peste medie.

Concluzii

În general, consumul cultural în România este mai degrabă pasiv și individualizat. Consumul în spațiul public este cel mai ridicat
pentru cinema, muzee, vizitarea de obiective de patrimoniu. Cele mai mici rate de consum se înregistrează pentru bibliotecile
publice și frecventarea galeriilor care expun producții de arte vizuale. Ca tendințe, vizitarea muzeelor și a obiectivelor de
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patrimoniu cultural au înregistrat cele mai mari creșteri raportat la toate formele de consum cultural din spațiul public pentru
intervalul analizat.

Din punct de vedere al tendințelor de consum cultural, subliniem următoarele aspecte identificate: o scăderea apetenței pentru
cultura scrisă, creșterea riscului decalajelor sociale în raport cu procesele mai rapide de dezvoltare a mediilor virtuale, o
tendință de mutare a consumului cultural în spațiul non-public. Având în vedere că cititul este printre primele forme active
de consum cultural și luând în considerare faptul că încurajarea practicilor de lectură se formează în sistemul educațional,
vom propune în materialul final o direcție de acțiune specială pe acest segment.

Referitor la consumul cultural non-public, cele mai mari procente de consum sunt pentru utilizarea internetului, vizionare de
programe TV. Cele mai mici procente de consum se înregistrează pentru lectură, care a scăzut în ultimii șapte ani. Referitor la
tendințele de consum în spațiul non-public, consumul de programe TV a înregistrat scăderi în ultimii șapte ani, exceptând anul
2020 în care au crescut procentele de consum. Consumul de internet a crescut constant în ultimii șapte ani.

Cele mai mari decalaje în ceea ce privește practicile de consum există în cazul artele spectacolului. Luând în considerare mediul
de rezidență, în mediul rural se înregistrează cele mai mici procente în comparație cu toate celelalte sectoare culturale, cu
mențiunea că acest comportament poate fi efectul unor bariere de infrastructură.

Pentru elaborarea viitoarelor obiective, strategia va trebui să ia în calcul o serie de aspecte pe care le considerăm relevante:

- întărirea rolului bibliotecilor, cu referire la activitatea de bază, în vederea promovării lecturii pentru plăcere în rândul
tinerilor, dar și în rândul persoanelor vârstnice.

- întărirea rolului educativ al instituțiilor culturale care promovează arta vizuală, în toate formele sale, cu scopul de a
susține creativitatea și creația tinerilor.

- semnalăm aici și responsabilitatea crescută a furnizorilor de programe radio și Tv pentru calitatea informației și a
programelor culturale – programe care tind să fie înlocuite de divertisment lipsit de calitate culturală.

- popularizarea artelor spectacolului în rândul tinerilor, prin susținerea includerii de programe educaționale pentru tineri
printr-o legătură mai strânsă între entitățile educaționale și cele culturale.

- întărirea relației dintre tineri și instituțiile care conservă și promovează patrimoniul, prin implicarea acestora în activități
de protejare și promovare.
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ANALIZĂ SWOT

PUNCTE TARI:

 Creșterea interesului pentru vizitarea obiectivelor de patrimoniu.
 Creșterea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la beneficiile protejării și conservării patrimoniului

cultural material și imaterial.
 Creșterea consumului de festivaluri de film.
 Creșterea consumului de producții cinematografice.
 Creșterea consumului de muzică.
 Creșterea numărului de spectatori la reprezentațiile artistice la nivel național (pentru spectacolele de muzică și stand-up).
 Creșterea consumului de produse digitale (internet) și digitalizate (biblioteci, muzee).
 Dezvoltarea de abilități digitale în raport cu practicile de consum cultural pe internet.

PUNCTE SLABE:

 Scăderea numărului total de cititori activi la bibliotecile publice.
 Nivel de participare mai scăzut decât media europeană pentru majoritatea tipurilor de consum în spațiul public.
 Scăderea nivelului de lectură la nivel național, dar care nu poate fi explicată prin creșterea prețurilor achiziției de carte.
 Nivel scăzut de consum de film de nișă, posibil din cauza ofertei insuficiente.
 Consumul foarte scăzut de creații din domeniul artelor vizuale.
 Scăderea procentelor de tineri care practică activități creative și artistice (fotografiat, pictat, desenat, cântat), după

vârsta de 26 de ani.
 Scăderea procentului de oameni care urmăresc emisiuni cu caracter cultural, posibil datorită scăderii numărului de ore de

emisie TV sau a scoaterii din grilele de programe a emisiunilor cu tematică culturale.

OPORTUNITĂȚI:

 Creșterea și diversificarea ofertei culturale prin dezvoltarea noilor tehnologii (ex. Programul Europeana).
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 Diversificarea canalelor online de distribuție a ofertei culturale către consumatori.
 Un nivel de atenție mai mare acordat consumului cultural și al practicilor culturale la nivelul politicilor culturale la nivel

european.
 Parteneriate între muzee, biblioteci și inspectoratele școlare / instituții de învățământ.
 Parteneriate între instituțiile de spectacol și ONG-uri (public-privat).
 Semnarea unui acord cu Comisia Europeană privind rutele culturale.

AMENINȚĂRI:

 Continuarea efectelor create de pandemie și criza sanitară.
 Adâncirea decalajelor sociale în raport cu procesele mai rapide de dezvoltare a mediilor virtuale.
 Tendința de mutare a consumului cultural în spațiul non-public, efect care nu este justificat doar de pandemie (la nivelul

anului 2019).
 Tendința orientării, mai degrabă spre un consum cultural pasiv, în detrimentul celorlalte forme de expresie artistică.
 Mutarea ponderii de consum pentru producțiile de divertisment în detrimentul producțiilor culturale;
 Continuarea scăderii consumului de emisiuni culturale la televizor.
 Deteriorarea infrastructurii culturale.
 Insuficiența sau lipsa studiilor privind cunoașterea profilului beneficiarilor și a segmentelor de public.
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Rezultatele detaliate ale Analizei funcționale a sectorului cultural se regăsesc în materialul integral realizat ca livrabil în
proiectul Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din Fondul Social

European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.


