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Abstract: The aim of this article is to present the main cultural practices which are preferred by highschool students from Iași. The results have been generated following a research which was held in the
first part of this year (2015) in a number of high schools in Iasi Municipality. This analysis has a
descriptive character that is in addition to other field surveys (local, national or international) which
are regularly organized on similar topics and on various population categories (pupils, teenagers,
young people, elderly etc.). Based on this survey, it could be outlined a range of general trends
regarding cultural behavior of high school students from Iași. Furthermore, of interest would be to set
some preliminary profiles of consumers and non-consumers, according to a range of relevant sociodemographic characteristics (gender of respondents, school grades etc.). This work is supported by
the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652.
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1. Introducere
În cadrul acestui articol am optat pentru redarea într-o manieră descriptivă a
rezultatelor unui demers empiric privind practicile culturale ale tinerilor liceeni din municipiul
Iași, ancheta fiind parte integrantă din proiectul propus pentru stagiul doctoral pe care îl
desfășor. Interesul de cercetare este major, cu atât mai mult cu cât cercetarea sociologică s-a
derulat în municipiul Iași, recunoscut drept unul dintre marile centre universitare și culturale
ale României și oraș candidat la obținerea statutului de Capitală Culturală Europeană în anul
2021. O asemenea inițiativă contribuie la cunoașterea primară a comportamentului cultural al
unei sub-grupe de populație, cea alcătuită din tinerii liceeni (proveniți din clasele IX –XII),
acest segment remarcându-se în cadrul unor studii similare, prin nivelul ridicat de „consum
cultural‖1. Astfel, analiza vine în completarea unor anchete de teren (locale, naționale sau
internaționale) organizate în mod regulat pe teme similare și pe diverse categorii de indivizi
(copii, adolescenți, bătrâni ș.a.). În prima parte, voi prezenta succint câteva aspecte generale
legate de metodologia cercetării, iar în cea de-a doua parte, care este și cea mai consistentă,
este realizată o analiză descriptivă a datelor privind practicile de consum cultural ale elevilor
din patru unități de învățământ liceale din municipiul Iași.
2. Metodologia cercetării
Ancheta de teren, de tip cantitativ a avut loc în intervalul cuprins între a doua jumătate
a lunii decembrie (2014) și luna februarie anului 2015, în patru unități de învățământ
reprezentative din municipiul Iași, dintre care două cu specific teoretic (Colegiul „Costache
Negruzzi‖ și Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir‖) și două cu specific tehnic/ tehnologic 2
1

A se consulta Barometrele Culturale din România, disponibile la adresa: http://www.culturadata.ro/categoriecercetari-finalizate/1_barometrul-de-consum-cultural/ , site accesat la data de 5.05.2015.
2
Chiar dacă aceste unități de învățământ au un specific tehnic/ tehnologic, există și clase cu profil teoretic (uman
sau real).
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(Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi‖ și Liceul Tehnologic „Petru Poni‖). Populația studiată
(N) a fost alcătuită din 645 de elevi din ciclul liceal, clasele IX – XII, chestionarul fiind autoadministrat, iar pasul statistic aplicat a fost de doi (dintr-o clasă de elevi, jumătate dintre cei
prezenți au răspuns întrebărilor studiului). Prin prestabilirea criteriilor de completare anterior
enunțate, au fost astfel limitate pe de o parte efectele reacției de prestigiu (care ar fi putut
apărea în prezența unui operator de teren, care completa datele transmise de respondent), iar
pe de altă parte cele ce țin de contagiunea răspunsurilor (prin influențarea reciprocă a opiniilor
între colegi aflați în aceeași bancă).
Eșantionul de elevi a fost stratificat după o serie de variabile socio-demografice
relevante, în concordanță cu specificul terenului de cercetare abordat, printre aceste criterii de
structurare numărându-se genul respondenților, clasele de proveniență și filiera specifică
instituțiilor de învățământ cuprinse în anchetă (Tabel 1). În acest mod, s-a avut în vedere
cuprinderea unui grup eterogen de subiecți, proveniți din medii sociale diferite și care
urmează specializări educaționale axate atât pe filiera teoretică (profil uman sau real), cât și pe
cea tehnică/ tehnologică sau chiar profesională.
Genul respondenților
Masculin
Feminin

46%
54%

Specificul principal al unității de învățământ
Specific teoretic
Specific tehnic

Media
Sub 8
Între 8 și 9
Între 9 și 9,5
Peste 9,5

30%
31%
22%
17%

Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a

51%
49%

Clasele de proveniență
26%
27%
23%
24%

Tabel 1 - Structura eșantionului

Obiectivele generale ale analizei pe care o voi dezvolta pe parcursului acestui articol
sunt: (1) identificarea practicilor culturale agreate și frecventate de tinerii liceeni din
municipiul Iași, (2) identificarea preliminară a unor profiluri privind preferințele pentru
anumite practici culturale în rândul elevilor, pornind de la caracteristicile socio-demografice
ale acestora. Totodată, voi testa o ipoteză conform căreia există diferențe și asocieri
semnificative din punct de vedere statistic în funcție de genul respondenților, privind
preferințele de consum cultural (fetele sunt mai predispuse, comparativ cu băieții, spre un
consum al unor produse culturale „elitiste‖ – teatru, operă/ operetă, expoziții de artă sau
fotografie, vizitarea unor situri culturale precum muzee, galerii de artă, case memoriale).
3. Analiza datelor
În prima etapă, am realizat o ierarhie a activităților culturale la care elevii au partcipat
cel puțin o dată, în ultimul an zile (Figura 1). În rândul acestor activități am inclus practici
specifice unei culturi „înalte‖ (frecventarea teatrului, a spectacolelor de operă/ operetă sau
balet, a unor expoziții sau a unor conferințe susținute de personalități culturale) și cele care
caracterizează așa-numitul tip de cultură „populară‖ (cinema, concerte de muzică ușoară,
evenimentele sportive de masă). O practică aparte o constituie „mersul la bibliotecă‖, această
categorie întrunind și cea mai mare pondere de răspunsuri pozitive (81%). De subliniat ar fi
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faptul că proporția ridicată a tinerilor care au fost cel puțin o dată pe an la bibliotecă este
firească, având în vedere faptul că aceasta constituie una din furnizoarele principale de
materiale educaționale pentru elevii de liceu (cărți de beletristică și de specialitate, manuale
sau alte materiale auxiliare utilizate în scop didactic). Jumătatea superioară a ierarhiei, este
concentrată în jurul activităților culturale „populare‖, aproximativ câte două treimi dintre
subiecți mărturisind că au fost în ultimele 12 luni, cel puțin o dată la cinematograf, la diverse
acțiuni sportive, în calitate de spectatori și la concerte de muzică ușoară. Excepție face
„vizitarea unor muzee, galerii de artă sau case memoriale‖ care se intercalează între
categoriile anterior enumerate și care a fost amintită în 68% din cazurile analizate. Se distinge
faptul că spectacolele de teatru au fost preferate de aproximativ jumătate dintre liceeni (48%),
în timp ce spectacolele de operă, operetă, balet, conferințele unor personalități culturale sau
expozițiile de artă vizuală au fost frecventate cel puțin o dată în ultimul an, de aproximativ o
treime dintre adolescenții intervievați.
Comportamentul de consum cultural al elevilor din municipiul Iași deține însă o
specificitate aparte conferită de organizarea în ultimii ani de ample evenimente culturale,
precum Festivalul Internațional al Educației (F.I.E.), Festivalul Internațional de Literatură și
Traducere (F.I.L.I.T.), Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr (F.I.T.P.T.),
„Noaptea muzeelor‖, târguri de carte, expoziții tematice ș.a., la manifestările cărora
majoritatea acțiunilor sunt cu participare gratuită. Totodată, la acestea se adaugă apariția unor
spații „neconvenționale‖ de manifestare culturală, sub forma teatrelor de cafenea sau
studențești și a unor galerii ale tinerilor artiști, care beneficiază de cele mai multe ori de acces
liber. De amintit ar fi și organizarea „Săptămânii altfel‖, în timpul căreia unitățile de
învățământ renunță la activitățile didactice „clasice‖ și angrenează tinerii în diverse tipuri de
activități culturale, multe dintre ele încadrabile în rândul tipului de consum cultural „înalt‖
(vizitarea unor muzee, organizarea de conferințe și workshopuri cu invitați prestigioși,
participarea la diverse spectacole etc.).
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Figura 1 - Ponderea elevilor care au participat în ultimul an la diverse activități culturale (N=645). Exemplu de citire:
81% din numărul total de elevi intervievați au mers în ultimul an cel puțin o dată la bibliotecă

Totuși, la o analiză mai amănunțită ce are în vedere frecvența cu care au luat parte
elevii în ultimele 12 luni la diverse activități (Tabel 2), se constată că, în cazul activităților
culturale „înalte‖, consumul este unul ocazional (1-2 ori în ultimul an) - excepție făcând
așadar biblioteca și practicile specifice culturii „populare‖ (cinematograful, concertele de
muzică ușoară și diversele evenimente sportive). În toate situațiile anterior enumerate,
ponderea cumulată a elevilor care au participat cu o frecvență ridicată (peste 5 ori) și medie
(3-5 ori) o depășește pe cea a tinerilor care au mărturisit că au participat în maxim două
rânduri (participare ocazională). Astfel, numai 14% dintre elevi au mers foarte des (peste 5
ori) în ultimele 12 luni la muzee, galerii de artă și case memoriale, iar 7% au mărturisit
același lucru legat de reprezentațiile teatrale. În ceea ce privește consumul de spectacole de
operă, operetă sau balet, al expozițiilor de artă vizuală și al conferințelor susținute de
personalități culturale, acesta este unul predominant ocazional.
Peste 5 ori
3-5 ori
1-2 ori
Au mers în ultimele 12 luni la...
(frecvență (frecvență (participare Niciodată
(N=645)
ridicată)
medie)
ocazională)
Bibliotecă
17%
30%
19%
34%
16%
29%
35%
20%
Diverse evenimente sportive (în calitate de
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spectator)
Cinema
Concerte de muzică ușoară
Muzee, galerii de artă, case memoriale
Teatru
Un spectacol de operă, operetă, balet etc.
Expoziții de pictură/ grafică/ sculptură
Expoziții de fotografie
Conferințe ale unor personalități culturale

19%
16%
14%
7%
4%
3%
3%
3%

21%
16%
18%
8%
7%
7%
7%
9%

28%
30%
36%
33%
28%
26%
23%
26%

32%
38%
32%
52%
61%
64%
67%
62%

Tabel - 2 Frecvența cu care au participat elevii la diverse activități culturale

În a doua etapă a analizei am urmărit să evidențiez o serie de tendințe privind
preferințele pentru anumite practici culturale, în funcție de o serie de caracteristici relevente
pentru populația studiată (genul subiecților, specificul unității de învățământ și clasele de
proveniență ale respondenților). Între subiecții de gen masculin și cei de gen feminin, există
diferențe procentuale semnificative în ceea ce privește participarea în ultimul an la activitățile
culturale analizate (Tabel 3). Astfel, dintr-o perspectivă descriptivă, elevele de liceu
intervievate tind să prefere într-o măsură mai ridicată, comparativ cu băieții, să meargă la
bibliotecă, la muzee/ case memoriale, galerii de artă, la conferințe ale unor personalități
culturale și la expoziții de artă vizuală sau să participe la spectacole de teatru, operă, operetă
sau balet. În schimb, în privința mersului la cinematograf există un echilibru procentual
(diferența este de doar un singur procent). Singura categorie de acțiuni pe care băieții au
preferat-o într-o măsură mai ridicată în ultimul an de zile a fost constituită din evenimentele
sporive, la care au luat parte în calitate de spectatori (diferența procentuală între genuri este de
21%, în favoarea băieților).
De subliniat este faptul că majoritatea diferențelor între genuri sunt semnificative din
punct de vedere statistic, pentru testarea asocierii dintre variabile, fiind utilizat testul Chi.
Singurele categorii unde nu există o asociere sunt constituite de expozițiile de fotografie și
conferințele unor personalități culturale. Așadar, ipoteza acestei analize conform căreia fetele
sunt mai atrase, comparativ cu băieții, de consumul unor produse culturale „elitiste‖ – teatru,
operă/ operetă, expoziții de artă sau fotografie, vizitarea unor situri culturale precum muzee,
galerii de artă, case memoriale a fost confirmată parțial 3.
Au mers cel puțin o dată în ultimul an la... (N=645)
Masculin
Feminin Diferență
Bibliotecă
72%
89%
-17%
Teatru
41%
54%
-13%
Expoziții de pictură/ grafică/ sculptură
29%
42%
-13%
Muzee, galerii de artă, case memoriale
61%
73%
-12%
Un spectacol de operă, operetă, balet etc.
33%
45%
-12%
Concerte de muzică ușoară
56%
67%
-11%
Conferințe ale unor personalități culturale
33%
42%
-9%
3

Teatrul – p=0,002, χ² pt df 1 = 9,463; Muzee, galerii de artă, case memoriale - p=0,002, χ² pt df 1 = 9,654;
Expoziții de pictură, grafică, sculptură - p=0,001, χ² pt df 1 = 11,171; Spectacole de operă, operetă, balet p=0,002, χ² pt df 1 = 9,382, Expoziții de fotografie - p=0,09, χ² pt df 1 = 2,870; Conferințele unor personalități
culturale - p=0,17, χ² pt df 1 = 5,658.
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Expoziții de fotografie
Cinema
Diverse evenimente sportive (în calitate de spectator)

29%
68%
76%

36%
67%
55%

-7%
1%
21%

Tabel 3 - Ponderea elevilor care au participat în ultimul an la diverse activități culturale, în funcție de genul
respondenților. Exemplu de citire: 72% dintre respondenții de gen masculin au mers cel puțin o dată, în ultimul an, la
bibliotecă.

Analiza după specificul principal al unităților de învățământ cuprinse în studiu (Tabel
4) indică faptul că tinerii din liceele teoretice manifestă o tendință mai ridicată, comparativ cu
colegii lor din liceele tehnice și tehnologice în a frecventa conferințele unor personalități
culturale (diferența procentuală de 30%), cinematograful (25%), reprezentațiile teatrale
(20%), expozițiile de fotografie (15%), spectacolele de operă, operetă și balet (15%),
respectiv expozițiile de pictură/ grafică/ sculptură (14%). În schimb, în ceea ce privește
diferențele procentuale ce vizează frecventarea muzeelor, concertelor de muzică ușoară, a
bibliotecilor și a manifestărilor sportive, acestea sunt nesemnificative.
Unități de
Unități de
învățământ învățământ
Au mers cel puțin o dată în ultimul an la... (N=645)
Diferență
cu specific
cu specific
teoretic
tehnic
Conferințe ale unor personalități culturale
53%
23%
30%
Cinema
80%
55%
25%
Teatru
58%
38%
20%
Expoziții de fotografie
40%
25%
15%
Un spectacol de operă, operetă, balet etc.
47%
32%
15%
Expoziții de pictură/ grafică/ sculptură
43%
29%
14%
Muzee, galerii de artă, case memoriale
69%
67%
2%
Concerte de muzică ușoară
63%
62%
1%
Bibliotecă
81%
81%
Diverse evenimente sportive (în calitate de spectator)
65%
65%
Tabel 4 - Ponderea elevilor care au participat în ultimul an la diverse activități culturale, în funcție de specificul
unităților de învățământ eșantionate.

La analiza participării elevilor la diverse acțiuni culturale în funcție de clasa de
proveniență a acestora (Tabel 5), nu au fost regăsite diferențe procentuale ridicate, existând un
echilibru între cele două sub-categorii de populație vizate (elevii din clasele IX – X, respectiv
elevii claselor XI – XII). Cu toate acestea, se poate observa o ușoară tendință a elevilor din
clasele terminale din ciclul liceal (a XI-a și a XII-a) de a frecventa expozițiile de fotografie
într-o proporție mai mare comparativ cu tinerii din clasele IX – X (diferența este de 6%).
Aceeași diferență procentuală, de această dată în favoarea adolescenților aflați în primii doi
ani de liceu, apare în cazul frecventării bibliotecilor.
Clasele
Clasele
Au mers cel puțin o dată în ultimul an la... (N=645)
Diferență
IX - X
XI - XII
Conferințe ale unor personalități culturale
38%
38%
Expoziții de fotografie
30%
36%
-6%
Expoziții de pictură/ grafică/ sculptură
34%
38%
-4%
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Teatru
Cinema
Muzee, galerii de artă, case memoriale
Concerte de muzică ușoară
Diverse evenimente sportive (în calitate de spectator)
Un spectacol de operă, operetă, balet etc.
Bibliotecă

47%
66%
66%
61%
64%
40%
84%

50%
69%
69%
64%
66%
38%
78%

-3%
-3%
-3%
-3%
-2%
2%
6%

Tabel 4 - Ponderea elevilor care au participat în ultimul an la diverse activități culturale, în funcție de clasa de
proveniență a acestora

Concluzii
Chiar dacă analiza propusă în cadrul acestui articol este una cu un caracter general, ea
relevă o serie de aspecte extrem de interesante care ar putea fi aprofundate în viitoare
demersuri empirice, fie de ordin cantitativ, fie chiar calitativ. Pentru a se ajunge la modele
mai detaliate de „consum cultural‖ în rândul tinerilor, ar fi indicată o cunoaștere în
profunzime (utilizând instrumente de cercetare specifice) atât a interesului elevilor față de
diversele practici culturale la care sunt expuși în mod direct sau indirect, cât și a elementelor
care îi stimulează să se implice în asemenea activități, alocându-și în acest sens diverse
resurse pentru acumularea pe termen mediu sau lung al unui anumit capital cultural.
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