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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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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 de 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,
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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 ...?]
participare
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 Marinescu, București, Editura Universitară, 2018, p. 145.
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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 mersul 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

parcuri

excursii în
afara
localității

malluri

discotecă /
club

restaurant / bar
/ cafenea

Masculin

80%

80%

72%

100%

92%

95%

64%

92%

Feminin

85%

64%

80%

100%

96%

95%

59%

96%

14 ani

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%

Idem, pp. 147-153.
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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,
fiind valabil și 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.

14 Practici și obiceiuri de consum cultural
Monumentele istorice sau siturile arheologice sunt preferate
de tinerii adolescenți comparativ cu celelalte activități culturale.
În cazul celor de 17 și 18 ani, 90% dintre aceștia au spus că au
vizitat un astfel de loc în ultimul an, fiind urmați de tinerii de 14
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.

Muzeele (de orice tip) și galeriile de artă sunt de asemenea
frecventate într-o măsură mai mare spre deosebire de celelalte
activități. Astfel, dintre tinerii de 17 și 18 ani, 86% au vizitat un
muzeu / o galerie de artă, dintre cei de 14 ani, 84% au fost în
ultimul an cel puțin o dată, iar dintre cei de 15 și 16 ani, 80% au
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
5

Ș. Matei și V. Hampu, p. 150

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

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
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%
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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 școli)
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, cea mai mare parte sunt 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.
Graficul 5. Distribuția pe genuri a unor activități artistice –
eșantion național (anul 2018) [Practici în timpul tău liber
următoarele activități?]

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.

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
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.
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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
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
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 te 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
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4.2 Consumul de muzică

mai menționate 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

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 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
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-,003

-,028

-,006
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-,005
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.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 muzica 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.
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.

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

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

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 atitudine 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 puțin
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.

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.
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 tendință de
protejare a obiectivelor de patrimoniu prin preferința pentru
panourile special amenajate, locurile părăsite și asfalt și mai
puțin pentru 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

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
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.
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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
oriunde graffiti se înregistrează 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 asociațiilor 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 să se implice în acțiuni de
protejare a patrimoniului cultural – răspunsuri deschise
restaurare / reabilitare
să strâng fonduri pentru patrimoniu
să le explic oamenilor cât de important este patrimoniul
să curăț locurile unde există obiective de patrimoniu
să ajut la supravegherea obiectivelor 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 fiu ghid / să fac ghidaj pentru vizitatori
să organizez evenimente în aceste locuri ca să atragă câți mai mulți
adolescenți
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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. 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 dintre 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 a 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 de vandalizare, 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 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.
• 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 ei își doresc să se implice ca voluntari în
acțiuni legate de patrimoniul cultural.
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Graficul 1. Genul respondenților

Graficul 2. Vârsta (în ani împliniți)

Graficul 3. Cu cine locuiesc în prezent tinerii care au
participat la studiu

Graficul 4. Etnia respondenților [Care este etnia ta?]
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Graficul 5. Regiunea de dezvoltare

Tabelul 1.

Tabelul 3.

Ai auzit vreodată despre
patrimoniul cultural sau despre
obiective de patrimoniu cultural
din țara noastră?

Sexul:
Total

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

Nu

53%

47%

100%

Nu știu / Nu răspund

46%

54%

100%

Tabelul 2.

Sexul:

[Să păstrăm tradițiile]

Total

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

Nu

56%

44%

100%

Nu știu / Nu răspund

73%

27%

100%

Tabelul 4.
Vârsta

Ai auzit vreodată despre
patrimoniul cultural
sau despre obiective de
patrimoniu cultural din
țara noastră?

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

17%

19%

21%

23%

21%

100%

Nu

28%

16%

17%

18%

22%

100%

Nu știu / Nu răspund

13%

40%

23%

16%

8%

100%

Vârsta
Total

[Să păstrăm tradițiile]

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

20%

19%

19%

21%

20%

100%

Nu

24%

24%

20%

4%

27%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

14%

33%

24%

14%

100%
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Tabelul 5.

Tabelul 9.
Sexul:

[Să facem excursii să le vizităm]

Sexul:

Total

[Să le lăsăm moștenire copiilor din
viitor]

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

Da

51%

49%

100%

Nu

55%

45%

100%

Nu

53%

47%

100%

Nu știu / Nu răspund

71%

29%

100%

Nu știu / Nu răspund

52%

48%

100%

Tabelul 6.

Tabelul 10.
Vârsta

[Să facem excursii să le
vizităm]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Vârsta

[Să le lăsăm moștenire
copiilor din viitor]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Da

20%

19%

19%

21%

20%

100%

Da

21%

19%

17%

21%

21%

100%

Nu

21%

20%

23%

15%

22%

100%

Nu

17%

21%

27%

17%

18%

100%

Nu știu / Nu răspund

11%

22%

44%

6%

17%

100%

Nu știu / Nu răspund

27%

18%

27%

18%

9%

100%

Tabelul 7.

Tabelul 11.
Sexul:

[Să cunoaștem istoria]

Total

[Să fim mai educați]

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

Nu

67%

33%

Nu știu / Nu răspund

75%

25%

Sexul:

Total

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

100%

Nu

52%

48%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

62%

38%

100%

Tabelul 8.

Tabelul 12.
Vârsta

[Să cunoaștem istoria]

Vârsta
Total

[Să fim mai educați]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

20%

19%

19%

21%

21%

100%

Nu

18%

18%

41%

9%

14%

Nu știu / Nu răspund

33%

27%

27%

13%

0%

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

20%

18%

19%

22%

21%

100%

100%

Nu

21%

25%

19%

16%

19%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

26%

26%

21%

14%

12%

100%
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Tabelul 13.

Tabelul 17.
Sexul:

[Să aducă bani în țară]

Total

[Să păstrăm peisajele]

Masculin

Feminin

Da

54%

46%

100%

Nu

48%

52%

Nu știu / Nu răspund

48%

52%

Sexul:

Total

Masculin

Feminin

Da

50%

50%

100%

100%

Nu

55%

45%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

61%

39%

100%

Tabelul 14.

Tabelul 18.
Vârsta

[Să aducă bani în țară]

Vârsta

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

[Să păstrăm peisajele]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Da

17%

20%

21%

22%

21%

100%

Da

20%

19%

18%

21%

21%

100%

Nu

24%

19%

18%

20%

20%

100%

Nu

22%

19%

26%

17%

17%

100%

Nu știu / Nu răspund

25%

23%

19%

15%

17%

100%

Nu știu / Nu răspund

11%

37%

37%

16%

0%

100%

Tabelul 15.

Tabelul 19.
Sexul:

[Să avem o viață mai bună]

Total

[Să se bucure oamenii]

Masculin

Feminin

Da

54%

46%

100%

Nu

48%

52%

Nu știu / Nu răspund

48%

52%

Total

Masculin

Feminin

Da

51%

49%

100%

100%

Nu

46%

54%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

74%

26%

100%

Tabelul 16.
[Să avem o viață mai
bună]

Sexul:

Tabelul 20.
Vârsta

Vârsta
Total

[Să se bucure oamenii]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

22%

20%

17%

21%

19%

100%

Nu

17%

19%

22%

20%

23%

Nu știu / Nu răspund

32%

14%

25%

16%

14%

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

20%

19%

19%

21%

21%

100%

100%

Nu

19%

23%

19%

20%

19%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

25%

15%

50%

5%

5%

100%
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Tabelul 21.

Tabelul 25.
Sexul:

[Să fim mândrii de țara în care
trăim]

Masculin

Feminin

Da

50%

Nu
Nu știu / Nu răspund

Sexul:

Total

[Patrimoniul cultural trebuie
protejat]

Masculin

Feminin

50%

100%

Sunt de acord

50%

50%

100%

62%

38%

100%

Nu sunt de acord

80%

20%

100%

73%

27%

100%

Nu știu / Nu răspund

67%

33%

100%

Tabelul 22.

Total

Tabelul 26.
Vârsta

[Să fim mândrii de țara
în care trăim]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Vârsta

[Patrimoniul cultural
trebuie protejat]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Da

21%

19%

19%

21%

21%

100%

Sunt de acord

20%

19%

19%

21%

21%

100%

Nu

16%

29%

20%

20%

16%

100%

Nu sunt de acord

20%

40%

30%

10%

0%

100%

Nu știu / Nu răspund

17%

30%

35%

4%

13%

100%

Nu știu / Nu răspund

17%

11%

44%

11%

17%

100%

Tabelul 23.

Tabelul 27.

Ai vizitat astfel de obiective de
patrimoniu cultural, în țară sau în
străinătate?

Sexul:
Masculin

Feminin

Da

50%

Nu
Nu știu / Nu răspund

[Am nevoie de mai multe
informații despre acest subiect]

Masculin

Feminin

50%

100%

Sunt de acord

45%

55%

100%

54%

46%

100%

Nu sunt de acord

59%

41%

100%

56%

44%

100%

Nu știu / Nu răspund

49%

51%

100%

Vârsta
Total

[Am nevoie de mai
multe informații despre
acest subiect]

22%

100%

21%

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Da

18%

17%

21%

24%

Nu

25%

22%

17%

14%

Nu știu / Nu răspund

Total

Tabelul 28.

Tabelul 24.
Ai vizitat astfel de
obiective de patrimoniu
cultural, în țară sau în
străinătate?

Sexul:

Total

27%

42%

18%

11%

2%

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

18%

21%

22%

19%

100%

100%

Nu sunt de acord

20%

20%

18%

20%

23%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

21%

31%

23%

13%

12%

100%
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Tabelul 29.

Tabelul 33.
[Îmi este indiferent ce se întâmplă
cu patrimoniul cultural din țara
mea]

Masculin

Feminin

100%

Sunt de acord

57%

43%

100%

49%

100%

Nu sunt de acord

49%

51%

100%

37%

100%

Nu știu / Nu răspund

63%

38%

100%

Sexul:

[Sunt mândru / ă de patrimoniul
cultural din țara mea]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

50%

50%

Nu sunt de acord

51%

Nu știu / Nu răspund

63%

Total

Tabelul 30.

Sexul:

Total

Tabelul 34.
Vârsta

[Sunt mândru / ă de
patrimoniul cultural din
țara mea]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Vârsta

[Îmi este indiferent ce se
întâmplă cu patrimoniul
cultural din țara mea]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Sunt de acord

19%

19%

19%

22%

20%

100%

Sunt de acord

15%

24%

19%

21%

21%

100%

Nu sunt de acord

28%

15%

20%

12%

25%

100%

Nu sunt de acord

21%

17%

20%

21%

21%

100%

Nu știu / Nu răspund

24%

26%

24%

12%

14%

100%

Nu știu / Nu răspund

18%

48%

18%

10%

8%

100%

Tabelul 31.

Tabelul 35.
Sexul:

[Dacă un copil / tânăr vede pe
cineva care distruge un obiectiv
de patrimoniu trebuie să anunțe
părinții sau profesorii]

[Toți suntem responsabili de
protejarea patrimoniului cultural]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

50%

50%

100%

Nu sunt de acord

56%

44%

100%
100%

Nu știu / Nu răspund

Nu știu / Nu răspund

63%

37%

Total

Tabelul 32.
[Toți suntem
responsabili de
protejarea patrimoniului
cultural]

Sexul:
Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

49%

51%

100%

Nu sunt de acord

63%

37%

100%

61%

39%

100%

Tabelul 36.
Vârsta
14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

17%

19%

22%

21%

100%

[Dacă un copil / tânăr
vede pe cineva care
distruge un obiectiv
de patrimoniu trebuie
să anunțe părinții sau
profesorii]

Nu sunt de acord

12%

29%

23%

13%

23%

100%

Sunt de acord

21%

19%

19%

21%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

23%

34%

26%

9%

9%

100%

Nu sunt de acord

16%

20%

17%

18%

28%

100%

Nu știu / Nu răspund

12%

21%

45%

12%

9%

100%

Total

Vârsta
14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total
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Tabelul 37.

Tabelul 41.
Sexul:

[Cine distruge patrimoniul cultural
trebuie pedepsit]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

50%

50%

100%

Nu sunt de acord

57%

43%

100%

Nu știu / Nu răspund

60%

40%

100%

Total

Tabelul 38.
Vârsta

[Cine distruge
patrimoniul cultural
trebuie pedepsit]

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

20%

19%

18%

21%

21%

100%

Nu sunt de acord

25%

20%

25%

16%

13%

100%

Nu știu / Nu răspund

11%

34%

31%

11%

11%

100%

Tabelul 39.
Sexul:

[Cine protejează patrimoniul
cultural trebuie recompensat]

Masculin

Feminin

Total

[Dacă un copil/tânăr vede că
Sexul:
prietenii sau colegii lui strică sau
distrug (zgârie, scriu, desenează,
rup, incendiază, aruncă cu apă, se
Masculin Feminin
urcă, aruncă cu obiecte) obiective
de patrimoniu trebuie să încerce să-i
oprească]
Sunt de acord

50%

50%

100%

Nu sunt de acord

59%

41%

100%

Nu știu / Nu răspund

61%

39%

100%

Tabelul 42.
[Dacă un copil/tânăr vede
că prietenii sau colegii lui
strică sau distrug (zgârie,
scriu, desenează, rup,
incendiază, aruncă cu apă,
se urcă, aruncă cu obiecte)
14
obiective de patrimoniu
ani
trebuie să încerce să-i
oprească]

Vârsta
Total
15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

20%

18%

19%

21%

21%

100%

Nu sunt de acord

19%

27%

20%

17%

17%

100%

Nu știu / Nu răspund

26%

31%

31%

6%

6%

100%

Sunt de acord

51%

49%

100%

Tabelul 43.

Nu sunt de acord

50%

50%

100%

Nu știu / Nu răspund

55%

45%

100%

[La școală, trebuie să aflăm mai
Sexul:
multe despre protecția patrimoniului
Masculin
Feminin
cultural]

Tabelul 40.
[Cine protejează
patrimoniul cultural
trebuie recompensat]

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

20%

19%

18%

22%

21%

100%

Nu sunt de acord

21%

19%

21%

20%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

36%

24%

7%

19%

100%

Total

Total

Sunt de acord

48%

52%

100%

Nu sunt de acord

63%

37%

100%

Nu știu / Nu răspund

50%

50%

100%

Tabelul 44.
[La școală, trebuie să
aflăm mai multe despre
protecția patrimoniului
cultural]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

19%

18%

22%

20%

100%

Nu sunt de acord

20%

21%

23%

16%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

7%

27%

30%

10%

27%

100%

Vârsta

Total
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Tabelul 45. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
Sexul:

[Pe metrou / tramvai / autobuz /
tren]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

48%

Nu sunt de acord
Nu știu / Nu răspund

Total

[Pe clădirile vechi]

52%

100%

56%

44%

54%

46%

Sexul:
Feminin

Sunt de acord

44%

56%

100%

100%

Nu sunt de acord

58%

42%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

57%

43%

100%

Tabelul 50. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Vârsta

[Pe metrou / tramvai /
autobuz / tren]

Vârsta
Total

[Pe clădirile vechi]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

23%

20%

17%

17%

23%

100%

Nu sunt de acord

16%

18%

25%

24%

17%

Nu știu / Nu răspund

14%

34%

10%

31%

10%

Sexul:

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

19%

16%

18%

23%

25%

100%

100%

Nu sunt de acord

22%

24%

21%

18%

16%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

14%

32%

36%

5%

100%

Tabelul 51. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Total

[În locuri părăsite / neîngrijite]

51%

100%

63%

37%

52%

48%

Masculin

Feminin

Sunt de acord

49%

Nu sunt de acord
Nu știu / Nu răspund

Total

14
ani

Tabelul 47. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
[Pe clădirile noi]

Total

Masculin

Tabelul 46. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Sexul:

Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

50%

50%

100%

100%

Nu sunt de acord

51%

49%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

44%

56%

100%

Tabelul 48. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
Vârsta
[Pe clădirile noi]

Tabelul 49. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Tabelul 52. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Total

[În locuri părăsite /
neîngrijite]

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

24%

18%

18%

15%

24%

100%

100%

Nu sunt de acord

19%

20%

20%

22%

19%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

19%

19%

13%

31%

19%

100%

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

18%

19%

20%

21%

100%

Nu sunt de acord

14%

28%

22%

20%

16%

Nu știu / Nu răspund

15%

30%

20%

30%

5%
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Tabelul 53. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
Sexul:

[Pe asfalt]

Tabelul 57. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Total

[Pe blocuri]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

55%

45%

100%

Nu sunt de acord

46%

54%

Nu știu / Nu răspund

47%

53%

Sexul:
Feminin

Sunt de acord

47%

53%

100%

100%

Nu sunt de acord

63%

38%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

42%

58%

100%

Tabelul 54. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Tabelul 58. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Vârsta
[Pe asfalt]

Vârsta
Total

[Pe blocuri]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

19%

18%

19%

23%

100%

Nu sunt de acord

19%

21%

22%

22%

17%

Nu știu / Nu răspund

12%

24%

24%

35%

6%

Sexul:

[Pe panouri special amenajate
pentru graffiti]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

46%

Nu sunt de acord
Nu știu / Nu răspund

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

19%

17%

21%

23%

100%

100%

Nu sunt de acord

20%

21%

27%

17%

15%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

9%

16%

22%

41%

13%

100%

Tabelul 55. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Tabelul 59. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Total

[Oriunde, dacă ai inspirație]

54%

100%

52%

48%

44%

56%

Sexul:

Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

49%

51%

100%

100%

Nu sunt de acord

59%

41%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

49%

51%

100%

Tabelul 56. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
[Pe panouri special
amenajate pentru
graffiti]

Total

Masculin

Vârsta

Tabelul 60. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?

Total

[Oriunde, dacă ai
inspirație]

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

20%

19%

19%

20%

22%

100%

100%

Nu sunt de acord

24%

22%

21%

17%

16%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

14%

24%

36%

12%

100%

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

17%

21%

17%

26%

20%

100%

Nu sunt de acord

21%

19%

20%

20%

20%

Nu știu / Nu răspund

13%

19%

13%

38%

19%
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Tabelul 61. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
Sexul:

[În alt loc]

Total

Tabelul 65.
Sexul:

[Grafitti este o formă de artă și
poate fi realizată pe orice clădire]

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

57%

43%

100%

Sunt de acord

50%

50%

100%

Nu sunt de acord

50%

50%

100%

Nu sunt de acord

56%

44%

100%

Nu știu / Nu răspund

51%

49%

100%

Nu știu / Nu răspund

53%

47%

100%

Tabelul 62. Care crezi că sunt cele mai bune locuri pentru
desenat graffiti?
Vârsta
[În alt loc]

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

23%

17%

17%

20%

24%

100%

Nu sunt de acord

17%

25%

23%

27%

9%

100%

Nu știu / Nu răspund

12%

28%

28%

19%

13%

100%

Tabelul 63.
Sexul:

[Clădirile importante din oraș nu ar
trebui desenate cu graffiti]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

51%

49%

100%

Nu sunt de acord

53%

47%

100%

Nu știu / Nu răspund

56%

44%

100%

Total

Tabelul 64.
[Clădirile importante
din oraș nu ar trebui
desenate cu graffiti]

Tabelul 66.

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

18%

18%

22%

21%

100%

Nu sunt de acord

15%

25%

25%

14%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

17%

33%

33%

17%

0%

100%

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

23%

23%

20%

23%

13%

100%

Nu sunt de acord

20%

18%

20%

20%

23%

100%

Nu știu / Nu răspund

18%

40%

18%

20%

5%

100%

Tabelul 67.
Sexul:

[Orașul este mai frumos dacă sunt
desenate graffiti pe clădiri]

Masculin

Feminin

Sunt de acord

52%

48%

100%

Nu sunt de acord

51%

49%

100%

Nu știu / Nu răspund

50%

50%

100%

Total

Tabelul 68.
[Orașul este mai frumos
dacă sunt desenate
graffiti pe clădiri]

Vârsta

Vârsta

[Grafitti este o formă de
artă și poate fi realizată
pe orice clădire]

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

15%

23%

26%

24%

13%

100%

Nu sunt de acord

23%

17%

16%

18%

25%

100%

Nu știu / Nu răspund

17%

27%

22%

25%

8%

100%
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Tabelul 69.

Tabelul 73.
Sexul:

[Nu orice graffiti este frumos]

Sexul:

Total

[Cine desenează graffiti este
apreciat de prietenii lui]

Masculin

Feminin

Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

52%

48%

100%

Sunt de acord

53%

47%

100%

Nu sunt de acord

46%

54%

100%

Nu sunt de acord

49%

51%

100%

Nu știu / Nu răspund

50%

50%

100%

Nu știu / Nu răspund

48%

52%

100%

Tabelul 70.

Tabelul 74.
Vârsta

[Nu orice graffiti este
frumos]

Total

[Cine desenează graffiti
este apreciat de prietenii
lui]

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

21%

18%

20%

20%

20%

100%

Nu sunt de acord

17%

22%

20%

22%

20%

Nu știu / Nu răspund

10%

40%

10%

25%

15%

Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

23%

19%

19%

23%

16%

100%

100%

Nu sunt de acord

19%

21%

16%

17%

27%

100%

100%

Nu știu / Nu răspund

10%

19%

35%

18%

17%

100%

Tabelul 71.

Tabelul 75.

[Dacă un copil/tânăr vede pe cineva
care realizează un graffiti pe o
clădire veche trebuie să anunțe
părinții sau profesorii]

Sexul:
Total

Masculin

Feminin

Sunt de acord

49%

51%

100%

Nu sunt de acord

53%

47%

100%

Nu știu / Nu răspund

48%

52%

100%

Tabelul 72.
[Dacă un copil/tânăr
vede pe cineva care
realizează un graffiti pe
o clădire veche trebuie
să anunțe părinții sau
profesorii]

Vârsta

Masculin

Feminin

Sunt de acord

51%

49%

100%

Nu sunt de acord

53%

47%

100%

Nu știu / Nu răspund

46%

54%

100%

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Total

Sunt de acord

20%

17%

17%

22%

25%

100%

Nu sunt de acord

22%

21%

21%

20%

16%

100%

Nu știu / Nu răspund

9%

26%

29%

19%

17%

100%

Total

Tabelul 76.
[Nu poți desena graffiti
pe orice clădire]

Vârsta

Sexul:

[Nu poți desena graffiti pe orice
clădire]

Vârsta
Total

14
ani

15
ani

16
ani

17
ani

18
ani

Sunt de acord

18%

20%

19%

22%

21%

100%

Nu sunt de acord

29%

18%

19%

15%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

18%

23%

25%

23%

11%

100%
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Tabelul 77. Patrimoniul cultural cuprinde clădiri, obiecte, case vechi cu arhitectură specifică, biserici, monumente istorice, castele
etc. moștenite de la bunici și părinți sau de la oameni din istorie, păstrate în prezent și care trebuie să rămână și pentru copii
care vor veni. *Regiunea de dezvoltare Crosstabulation

Regiunea de dezvoltare
a) [Să păstrăm
tradițiile ]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

15%

13%

12%

9%

10%

13%

13%

15%

100%

Nu sunt de acord

11%

7%

7%

22%

11%

4%

18%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

18%

5%

14%

5%

32%

14%

0%

100%

Regiunea de dezvoltare
b) [Să facem excursii
să le vizităm]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

15%

12%

12%

9%

11%

14%

13%

13%

100%

Nu sunt de acord

10%

12%

11%

15%

4%

3%

13%

30%

100%

Nu știu / Nu răspund

12%

29%

6%

12%

6%

35%

0%

0%

100%

Regiunea de dezvoltare
c) [Să cunoaștem
istoria]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

15%

13%

12%

9%

10%

13%

12%

15%

100%

Nu sunt de acord

0%

0%

10%

19%

0%

5%

38%

29%

100%

Nu știu / Nu răspund

7%

20%

13%

13%

0%

33%

13%

0%

100%

Anexă 47
Regiunea de dezvoltare

d) [Să le lăsăm
moștenire copiilor
din viitor]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

16%

12%

11%

9%

11%

13%

13%

15%

100%

Nu sunt de acord

10%

15%

16%

13%

5%

9%

12%

19%

100%

Nu știu / Nu răspund

15%

24%

3%

9%

0%

33%

15%

0%

100%

Regiunea de dezvoltare
e) [Să fim mai
educați]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

16%

12%

12%

9%

12%

13%

13%

14%

100%

Nu sunt de acord

5%

13%

13%

14%

5%

8%

15%

25%

100%

Nu știu / Nu răspund

20%

20%

0%

7%

2%

41%

10%

0%

100%

Regiunea de dezvoltare
f) [Să aducă bani
în țară]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

17%

11%

10%

8%

12%

15%

14%

12%

100%

Nu sunt de acord

11%

14%

15%

12%

7%

8%

12%

21%

100%

Nu știu / Nu răspund

19%

19%

4%

6%

6%

33%

13%

0%

100%
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Regiunea de dezvoltare
g) [Să avem o viață
mai bună]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

19%

10%

11%

8%

13%

14%

15%

11%

100%

Nu sunt de acord

9%

16%

15%

13%

7%

8%

10%

22%

100%

Nu știu / Nu răspund

14%

20%

5%

7%

2%

45%

7%

0%

100%

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Regiunea de dezvoltare
h) [Să păstrăm
peisajele]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

16%

12%

12%

9%

11%

13%

13%

13%

100%

Nu sunt de acord

6%

16%

14%

14%

4%

8%

8%

31%

100%

Nu știu / Nu răspund

11%

17%

6%

11%

6%

28%

22%

0%

100%

Sunt de acord

Regiunea de dezvoltare
i) [Să se bucure
oamenii]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

16%

13%

11%

9%

11%

12%

13%

15%

100%

Nu sunt de acord

4%

10%

18%

19%

4%

15%

11%

20%

100%

Nu știu / Nu răspund

11%

26%

11%

11%

0%

26%

16%

0%

100%

Anexă 49
Regiunea de dezvoltare
j) [Să fim mândrii de
țara în care trăim]

Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

15%

13%

13%

10%

10%

13%

11%

16%

100%

Nu sunt de acord

5%

13%

5%

13%

4%

13%

35%

13%

100%

Nu știu / Nu răspund

9%

9%

0%

14%

14%

23%

32%

0%

100%

k) [Ai auzit vreodată
despre patrimoniul
cultural sau despre
obiective de
patrimoniu cultural
din țara noastră?]

Regiunea de dezvoltare
Nord-Est

Sud-Est

Sud
- Muntenia

Sud-Vest
- Oltenia

Vest

Nord-Vest

Centru

BucureștiIlfov

Total

Sunt de acord

13%

16%

15%

10%

12%

10%

11%

13%

100%

Nu sunt de acord

14%

8%

9%

11%

8%

18%

12%

21%

100%

Nu știu / Nu răspund

25%

14%

2%

3%

6%

16%

33%

0%

100%
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1. Introducere
Tinerii sunt printre principalii actori ai culturii urbane, în
calitatea lor deopotrivă de producători și consumatori de
conținut artistic. Stilul lor de viață se încadrează perfect în
peisajul urban, iar practicile de petrecere a timpului liber umplu
spațiul citadin și dau culoare orașului. Tinerii pot fi martori
tăcuți și pasivi ai transformărilor urbane sau, dimpotrivă, agenți
de schimbare locală, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ. Prin
entuziasmul și energia specifice vârstei, tinerii sunt cei mai
ușor de mobilizat în diverse acțiuni civice, de la proteste la
flashmoburi și de la voluntariat la acțiuni caritabile. Tot ei pot fi
însă un factor distructiv și violent, imprevizibil și de necontrolat,
ușor de manipulat și greu de oprit. Această trăsătură de Ianus
cu două fețe a tinerilor se manifestă și în cazul atitudinii față
de patrimoniul cultural sau în cazul fenomenului graffiti, două
teme propuse spre cercetare în studiul de față.
Studiile internaționale au arătat că tinerii adolescenți sunt
grupul social cel mai predispus spre acțiuni de vandalizare în
general, inclusiv spre cele îndreptate împotriva obiectivelor de
patrimoniu. Motivele acestor acțiuni distructive sunt diverse:
presiunea grupului, plăcere, entuziasm, adrenalină, curiozitate,
răzbunare, afirmarea identității, nevoia de recunoaștere sau
afirmare artistică, exprimarea unui punct de vedere etc. Toate
aceste motivații sunt manifestări ale procesului prin care
trec tinerii adolescenți în perioada de tranziție de la copilărie
la maturitate și prin care își negociază un loc în grupul de
apartenență și în societate.
Considerat de unii specialiști o formă de vandalizare, iar
de alții o formă de artă urbană, graffiti reprezintă un fenomen
recent în societatea românească, apărut chiar din primele
zile ale anilor ’90 ca formă de protest politic. În societatea
occidentală, istoria graffiti este cu aproximativ 20 de ani
mai veche, apărând ca o reacție la schimbările urbane prin

care tinerii din New York au avertizat că vocea lor nu poate fi
ignorată. Cercetătorii acestui fenomen au observat asocierea
lui cu anumite preferințe muzicale (hip-hop) și cu găștile urbane
care se formează în special în zonele sărace și mărginașe ale
orașelor. În ultima perioadă însă a fost observată o înaintare
spre centrul orașului și o diversificare a locurilor unde sunt
desenate graffiti.
Reacția autorităților publice la acest fenomen a oscilat între
ignorare și intervenție prin aplicarea sancțiunilor sau ștergerea
desenelor graffiti, în acest din urmă caz generându-se un
adevărat război între grafferi și autorități. Uneori, acest
război se duce chiar între tinerii grafferi în cursa de afirmare
a supremației și în disputa pe teritorii de expresie artistică.
Experiența altor țări a demonstrat că măsurile punitive nu
sunt foarte eficiente și că este nevoie de măsuri alternative
de prevenție și protecție, în special a clădirilor de interes
public. Printre măsurile alternative ce s-au dovedit eficiente
pot fi menționate construirea de spații dedicate realizării
graffiti, campanii de conștientizare a efectelor graffiti asupra
clădirilor de patrimoniu, acțiuni de supraveghere a obiectivelor
de interes public, cunoașterea stilului de viață a tinerilor,
comunicarea eficientă și implicarea tinerilor predispuși spre
vandalizare în acțiuni civice.
Din perspectiva proiectului Patrimoniul pentru următorul
secol, considerăm că este deosebit de important să aflăm care
este locul patrimoniului cultural în viața tinerilor adolescenți
și care este potențialul lor de a-l proteja sau de a-l distruge.
De aceea, este esențial să înțelegem care este stilul de viață
al tinerilor adolescenți, cât de mult cunosc conceptul de
patrimoniu cultural și cât de familiarizați sunt cu obiectivele
de patrimoniu, cât de mult cunosc rolul patrimoniului în
societate și dacă sunt dispuși să se implice în acțiuni legate de
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patrimoniu. De asemenea, am abordat subiectul graffiti, care
până în prezent a fost un subiect tabu în dezbaterea publică,
oferindu-le tinerilor din liceele bucureștene ocazia să-și afirme
poziția față de acest fenomen social.

Prin studiul de față am aprofundat rezultatele sondajului de
opinie pe această temă și am oferit o voce tinerilor adolescenți
care să se facă auzită nu doar la nivelul echipei de lucru, ci și
la nivelul autorităților publice și al decidenților locali și centrali.

2. Metodologie
Prezentul raport de cercetare se bazează pe informațiile
obținute în cadrul a 16 focus grupuri realizate în perioada
octombrie-noiembrie 2018. Fiecare focus grup a inclus între 8
și 12 participanți elevi, selectați de profesorii coordonatori în
funcție de vârstă, gen și profilul clasei din care provin. Focus
grupurile s-au realizat în liceele și școlile partenere. În total,
125 de elevi au participat la focus grupuri.
Pentru selecția elevilor participanți au fost utilizate
următoarele criterii de selecție: vârsta (grupul 1 – 14 ani, grupul
2 – 15-16 ani, grupul 3 – 17-18 ani), localizare liceu (categoria
1 – centru, categoria 2 – periferie / cartiere), tip specializări
liceu (categoria 1 – specializare uman / filologie, categoria 2 –
specializare uman / științe sociale, categoria 3 – specializare
real / matematică-informatică, categoria 4 – specializare real /
matematică-științe ale naturii, categoria 5 – specializarea arte,
categoria 6 – specializare tehnologică, categoria 7 – școală
generală).
În realizarea focus grupurilor a fost utilizată următoarea
distribuție a acestora în funcție de tipul de specializări din licee
sau școli:

1.

categoria 1 – specializare uman / filologie, (3) din care
2 pentru grupul 2 de vârstă, 1 pentru grupul 3 de vârstă

2.

categoria 2 – specializare uman / științe sociale, (2)
din care 1 pentru grupul 2 de vârstă, 1 pentru grupul
3 de vârstă

3.

categoria 3 – specializare real / matematicăinformatică, (3) din care 1 pentru grupul 2 de vârstă, 2
pentru grupul 3 de vârstă

4.

categoria 4 – specializare real / matematică-științe
ale naturii, (2) din care 1 pentru grupul 2 de vârstă, 1
pentru grupul 3 de vârstă

5.

categoria 5 – specializare arte, (2) din care 1 pentru
grupul 2 de vârstă, 1 pentru grupul 3 de vârstă

6.

categoria 6 – specializare tehnologică, (2) din care 1
pentru grupul 2 de vârstă, 1 pentru grupul 3 de vârstă

7.

categoria 7 – școală generală, (2).
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3. Stilul de viață al tinerilor
3.1 Puncte comune / caracteristici
generale
Majoritatea tinerilor incluși în analiză își petrec timpul
liber prin desfășurarea unor activități de socializare, prin
încercarea de perfecționare a unei anumite pasiuni sau prin
diverse activități de relaxare sau divertisment.
Dintre activitățile de socializare ale tinerilor, ieșitul
cu prietenii este cea mai menționată activitate, locurile
preferate fiind în special parcurile, urmate de malluri,
bulevarde, terase (nu numai în malluri), cafenele sau
localuri, centrul vechi al orașului și cartierele de reședință
ale tinerilor. Alte locuri frecventate de tineri în timpul liber
sunt anticariatele și librăriile.
„De obicei stau în zona liceului, ori stau în
parc, ori mă deplasez să zicem cel mult până
la Universitate, unde sunt destule localuri din
care este de ales.”
„De obicei pe la librării, la anticariate, în parc,
să văd arhitectura Bucureștiului, de multe ori
ies să mă plimb, să fac niște fotografii și cam
atât.”
„Ieșim la un suc, mergem în club sau la o
terasă ori ne plimbăm.”
„Prin parcuri, mall, centrul vechi, [Bulevardul]
Decebal.”
„Vedem un film cu prietenii, mergem undeva,
mâncăm, vorbim... Cel mai des unde mâncăm
noi este la... fast-fooduri...”

Mallurile sunt preferate de către tineri pentru o
multitudine de activități, în special pentru cumpărături și
cinema. Alte activități din cadrul acestora includ ieșitul la
terase, plimbări și people-watching.
Deși majoritatea tinerilor preferă să își petreacă timpul
liber cu prietenii, sunt anumite momente în care câțiva ies în
oraș și cu părinții sau cu rudele mai apropiate. Mulți dintre
aceștia ies în weekend, în special duminica, în parcuri, „la
restaurant la o vorbă” sau în vizite la prieteni de familie.
Alte activități enumerate de tineri sunt ieșirile la concursuri
de sport, plimbări în mall, parcuri de distracție, concerte de
muzică, teatre sau muzee. Majoritatea pleacă în vacanțe la
mare, la munte, la bunici sau în excursii prin țară:
„Ai mei au spus că înainte de a merge în
alte țări, mai bine să ne cunoaștem mai întâi
țara... Eu cred că copiii, dar nu doar copiii, cei
de vârsta noastră și cei mai mari ar trebui să
facă un tur al României. Nu toată România,
cele mai importante atracții turistice, să le
vadă pentru că este o parte a României care
nu e exploatată și nimeni nu știe de ea, e
foarte frumoasă.”
De asemenea, există și tineri care nu vor să iasă cu părinții
pentru că sunt foarte stresanți:
„Singura dată când ies cu părinții e în excursie
și nu suport genul ăsta de excursie.”
Alți tineri și-ar dori să iasă cu părinții, dar nu este posibil:
„De obicei suntem invitați toată familia
undeva, dar dacă îi rog să meargă cu mine la
un film nu vin.”
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„Eu nu prea, ai mei sunt foarte ocupați și
foarte stresați. Eu le spun tot timpul să ieșim
prin oraș. Eu mă întorc seara acasă, dar
pentru că mie îmi place orașul seara. Are
o anumită atmosferă. Mama tot timpul e
supărată că mă întorc seara, dar în weekend
o rog să ieșim, să îi arăt de ce îmi place să
stau seara în oraș. De multe ori nu reușesc.
Există dăți în care ieșim, dar uneori mama e
obosită și preferă să stea acasă, în pat, decât
să meargă să obosească.”
Pe lângă activitățile incluse în cadrul programului Școala
Altfel, tinerii participă la diverse activități organizate de
profesori în afara programului școlar. Excursiile prin țară,
la munte, la mare sau pentru a vizita un oraș au fost
menționate, deși acestea se petrec mai rar „pentru că sunt
multe acte de făcut și nu vor profesorii să se bage în asta”.
„În afară de Școala Altfel, mai e un profesor
care organizează diverse excursii, dar ei nu
prea au timp să meargă.”
Alți tineri au menționat că mai au activități în curtea
școlii sau că merg la cinema sau la restaurante de tip fastfood. Tinerii își petrec foarte mult din timpul lor liber pentru
activități care îi pasionează. Mulți tineri practică aceste
activități din plăcere sau pentru a se perfecționa.
Excursiile în afara orașului sunt o altă activitate
practicată de tineri:
„În vacanțe, în tabere cu colegii de la cor”.
„Cu trenul, în orice oraș, măcar să nu mai
stăm în București”.
Sportul este una dintre activitățile cele mai importante
și cel mai des menționate de către tineri, aceștia practicând
o multitudine de sporturi, de performanță sau ca mod de
petrecere a timpului liber. Cele mai menționate sporturi

sunt baschet, fotbal, handbal, atletism, alergare, mersul pe
bicicletă, mersul pe skate și mersul pe role. Alte sporturi
practicate de către tineri sunt tenis, karate, aikido, lupte
greco-romane, box, volei, rugby și mersul la sala de sport.
„Îmi place mult fotbalul, sportul în general.
În timpul liber am ori antrenamente, ori
meciuri.”
„Eu sunt cu sportul, la fel. În timpul liber fac
lupte greco-romane sau box. Îmi place să
merg la antrenament, joc și fotbal... Tatăl meu
m-a dus, și el a făcut lupte când era mic. Mi-a
plăcut mult și am continuat.”
O altă activitate preferată sunt jocurile de societate,
jocurile de strategie (șah) și jocurile video (gaming). Pentru
jocurile de societate, au fost menționate terasele cu jocuri
sau serile de jocuri la cineva acasă. Totuși, jocurile video au
fost preponderente în rândul tinerilor, aceștia jucându-se în
general pe telefon când sunt plecați de acasă și pe calculator
/ consolă / laptop de gaming când sunt acasă. Jocurile video
care le plac cel mai mult tinerilor sunt cele de strategie sau
de acțiune.
O altă activitate menționată de către tineri este cititul de
lucrări de ficțiune sau de dragoste, literatură universală, poezii,
reviste științifice, enciclopedii, benzi desenate (inclusiv manga).
„Obișnuiesc să citesc cărți psihologice și îmi
place să ajut oamenii cu sfaturi.”
O parte dintre tineri își ocupă timpul liber învățând despre
diverse subiecte de care sunt interesați sau lucruri care i-ar
putea ajuta mai departe în viață, de exemplu în alegerea unei
cariere.
„(...) Încerc să reproduc sau să mă documentez
despre muzică... Să cercetez tot ce e legat de
IT și programare, dacă nu și cibernetică”.
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„(...) Am avut cele mai bune rezultate pentru
matematică și fizică, chiar fac și asta în timpul
liber, fac probleme de matematică, unele mai
grele și la fizică la fel...”
„De obicei stau pe internet, mă uit la niște
cursuri, vreau să devin programator.”
Pasiunile artistice sunt o parte integrantă din viața tinerilor,
fie ca hobby, fie ca o activitate pe care doresc să o dezvolte
și să se perfecționeze. Doar o parte dintre aceștia au fost
încurajați să își urmeze aceste pasiuni de către familie sau alte
persoane apropiate.
„Dacă ar fi totuși cineva de la care să fi
dus arta mai departe ar fi verișoara mea,
pentru că ea e actriță. De fiecare dată când
mergeam la ea eram fascinat, avea camera
plină de măști și de costume, afișe cu piese la
care participase. Probabil că de aici am plecat
cu arta.”
„Încerc să mă relaxez prin metode cât mai
artistice sau creative în ideea că eu consider
că dacă într-o zi fac ceva creativ, a doua zi
sunt mai multe șanse să am o zi mai bună, să
mă simt eu mai bine.”
Dintre aceste pasiuni artistice, cel mai des menționat a
fost desenul sau pictura, fie în creion, tabletă grafică sau cu
pensula.
„Îmi place să desenez, am o tabletă grafică
acasă. Eu cred că am luat plăcerea de a
desena și de a picta de la verișoara mea.
Când eram mică venea la mine, picta cu mine,
mă machia, era un moment frumos între noi
două.”

Dansul este de asemenea un hobby practicat frecvent de
către tineri:
„Am făcut un curs, acum fac singură oarecum
acasă, încerc să învăț niște coregrafii de pe
internet și să le reproduc... Am făcut dansuri
irlandeze, step și dansuri sportive.”
„Îmi place să dansez, fac cursuri de dans de la
vârsta de 4 ani.”
Ca activități muzicale practicate de tineri au fost
menționate cântatul la pian, la chitară, la tobe sau voce.
„Cânt vocal și chitară, dar nu am făcut cursuri
de canto niciodată... Din pasiune m-am
apucat și am făcut cursuri de chitară și teorie
de instrument.”
„Eu cânt... Sunt la pian și tobe și voce... Am și
o trupă, am fost și la X Factor.”
„Să merg la cor, sunt în corul școlii și sunt
mândră de asta... Cred că cel mai bine mă
simt atunci când îmi ocup timpul cu repetiții,
pentru că sunt în afară de corul școlii în alte
două coruri la care cumva am reușit să îmi
fac timp pentru că sunt mai târziu repetițiile,
îmi ocup mult timp cu asta și îmi place foarte
mult, mă eliberează cumva să cânt; cânt de
când eram mică.”
Scrisul este o altă activitate importantă din timpul liber
practicată de tineri.
„Eu scriu povești pe Wattpad.”
„De multe ori nu pot să zic că scriu o poveste
anume sau scriu proză sau... Sunt mai mult
gânduri de la care încep un mic monolog, sunt
mai scurte, mai lungi, nu contează.”
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„Mie îmi place să scriu, nu neapărat poezii, dar
îmi place să scriu de mână scrisori, apreciez
lucrurile vechi… Și caligrafie, dar îmi place să
mă ancorez mai mult în real când scriu, mai
mult non-ficțiune și lucruri reale, dar descrise
într-un mod personal probabil.”
Fotografia este o altă pasiune menționată de către tineri.
„Mi-a plăcut foarte mult de când eram mic să
văd poze și îmi plăceau foarte mult cadrele în
care vedeam portrete, în plus am mai avut și
inspirație din familie fiindcă mai mulți oameni
din familia mea au fost pictori și atunci am
zis că e o chestie foarte bună să încep și eu
să fac fotografii și mi-a mai plăcut și partea
tehnică.”
„Și mie îmi place fotografia, dar nu am avut
niciodată motivația să investesc în aparatură.
Sunt conștient că fără aparatură bună nu
poți să faci mare lucru... Peste tot pe unde
călătoresc mereu îmi place să fac poze. Am
poze colecționate din toate orașele în care am
fost, dar nu la un nivel la care sunt mulțumit,
pentru că nu am aparatură.”
„Să văd arhitectura Bucureștiului, de multe ori
ies să mă plimb, să fac niște fotografii... Nu
am un aparat performant, dar încerc măcar.”
„Îmi place să fotografiez portrete și peisaje.”
Alte activități artistice menționate de către tineri au
fost moda, machiajul, colecționarea florilor, lucrul manual
(friendship bracelets), regie, film, scenografie și actorie, unii
elevi făcând parte din echipa de teatru a școlii.
Majoritatea tinerilor își petrec o mare parte a timpului liber
ascultând muzică, vizionând filme sau seriale și navigând pe

internet pe rețelele de socializare.
Dintre genurile de muzică preferate, cel mai des
menționate de către tineri sunt rap, rock, pop și electronică.
Alte genuri de muzică preferate care au fost menționate:
muzică clasică, metal, d&b, tehno, dubstep, trap, rap, k-pop,
pop, pop românesc, punk, hip-hop, dance, indie, jazz, blues,
rock alternativ, nightcore și manele (doar în anumite situații,
cum ar fi la un eveniment sau într-o excursie). Tinerii au
declarat că genul de muzică ascultat într-un anumit moment
„depinde de starea de spirit” sau că ascultă „orice gen, dacă
îmi place melodia, chiar nu contează ce gen e”.
Muzica este ascultată „și acasă, și la liceu, și pe stradă, și
pe unde apucăm”, dar cel mai des tinerii ascultă muzică acasă
sau pe telefonul mobil.
„E mai ușor să asculți muzică acasă. Depinde
de gen. Depinde de cine are concertul.”
La concerte sau festivaluri de muzică tinerii merg mai rar
și nu foarte mulți dintre ei au menționat acest lucru. Câțiva
tineri au spus că au fost la un festival de muzică electronică,
la concertele organizate de administrația locală de Anul Nou
și la corul Madrigal. Motivul pentru care nu merg atât de des
la concerte este pentru că artiștii lor preferați nu au concerte
în România.
„Ultimul a fost cel din Constituției la Rod
Stewart, nu mă duc foarte des, dar aș vrea
să mă duc și la Ed Sheeran la vară, de obicei
merg când e ceva care mă interesează.”
Marea majoritate a tinerilor vizionează filme sau seriale.
Ca genuri preferate de filme sunt cele horror, psihologice /
thriller, drame, SF, neo-noir, de acțiune, cele cu supereroi și
comedie. La seriale se uită în general pe internet și ca gen
de serial sunt menționate serialele crime / polițiste, SF, de
acțiune. O parte dintre tineri vizionează anime-uri, desene
animate, emisiuni educative (National Geographic), emisiuni
de călătorii și seriale turcești.
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„Eu urmăresc un serial pe YouTube făcut de
Radu Constantin, se numește Școala invers.
Apare un episod în fiecare săptămână, iar eu
sunt la sezonul trei.”
„Mergem la filme la Institutul Francez, la
festivaluri.”
„La mine e mai amplu pentru că îmi plac cam
toate filmele, și acțiune, și horror, și detectiv,
mai multe detectiv cu psihologie și acțiune să
luăm așa.”
La cinema merg mai rar, lunar sau la câteva luni, la filme
noi sau care consideră ei că merită să fie văzute. Acasă
vizionează filme / seriale mai ales în weekend, dar și în timpul
săptămânii când nu au teme:
„La cinema mergem doar la filme care ne
atrag atenția în mod special”.
„Merg mai ales la filmele horror, că se văd mai
bine și sperii persoanele de lângă tine”.
Toți tinerii folosesc internetul pentru a se documenta
despre diverse lucruri și subiecte de interes, pentru a-și face
temele, pentru filme, muzică, rețele de socializare, informare,
cumpărături online etc.
„Telefonul a devenit o necesitate. Utilizăm
foarte des telefonul și internetul pentru că
avem nevoie tot mai des de el.”
„Dacă am un proiect sau ceva, internetul e
baza.”
„Nu folosim cărți de la bibliotecă pentru a
învăța pentru că sunt vechi și plictisitoare.
Nu ne ajută prea mult ca să ne facem
temele.”

„Eu cel mai des caut cuvinte pe care nu le
înțeleg sau să traduc anumite cuvinte. Pe
dexonline sau am aplicație de translate în
caz că nu înțeleg ceva. Cam de asta pornesc
de cele mai multe ori telefonul că sunt foarte
multe pe care nu le știu.”
„Pentru divertisment și relaxare, videoclipuri
haioase pe YouTube, pe Insta, pe Facebook.”
Aceștia folosesc constant internetul și pe smartphone, și pe
calculator / PC.
„Mie mi se pare că telefonul e un fel
de calculator de buzunar. Și eu prefer
calculatorul.”
Toți tinerii, indiferent de vârstă, își petrec timpul pe rețele
de socializare. Dintre acestea cel mai des menționate sunt:
Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Twitter, Pinterest,
Skype, Discord, Spotify.
Facebook este folosit mai puțin deoarece „Facebook-ul este
pentru cei adulți, părinți” și „Facebook-ul și-a pierdut farmecul,
sunt numai porcării pe el”.
YouTube este foarte folosit pentru a asculta muzică,
pentru a viziona seriale sau tutoriale pe diverse subiecte sau
gameplay-uri.
Timpul petrecut online (pe telefon sau pe calculator) variază
de la două ore la toată ziua – „când dormim nu stăm pe
internet”. Există și tineri care încearcă să își limiteze timpul
petrecut pe internet:
„Eu am un număr de ore... Trei... Eu am vrut să
îmi fac acest program... De ce să îmi irosesc
viața stând pe telefon?”
Obiectele de tehnologie aflate acasă și folosite în mod
frecvent de către tineri sunt: laptop, televizor, smartphone,
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calculator și consolă. Pe lângă acestea, unii tineri mai au
acasă boxe portabile, tabletă, laptop de gaming sau dronă.

3.2 Diferențe categorii vârstă
și dihotomii (centru-periferie și
specializări)
Diferențele cele mai mari s-au observat între tinerii de 18
ani și restul categoriilor de vârstă. Acești tineri își petrec parte
din timpul liber învățând pentru școală sau pentru examenele
de admitere la facultate sau mergând la pregătire pentru
Bacalaureat, comparativ cu restul tinerilor, care își dedică o
mică parte din timpul liber pentru teme sau pentru diverse
proiecte pentru școală pe care le consideră importante. Spre
deosebire de tinerii de 18 ani, ceilalți încearcă să se detașeze
cât mai mult de școală în timpul lor liber.
„(...) În timpul liber depinde de starea mea,
de obicei învăț la chineză sau la rusă pentru
universitate... ”
„Ieșit cu prietenii, desigur când reușim să ne
organizăm cu toții pentru că este foarte greu...
Fiecare are alte meditații, alte teme, alte zile...
E un coșmar.”
„(...) Încerc să mă axez foarte mult pe Bac,
având în vedere că e anul ăsta și trebuie
să mă pregătesc foarte mult, la română cel
puțin.”
„(...) Să îmi petrec ziua cât mai frumos, să fie
cât mai liniștitoare.”
Intervalul de timp petrecut pe internet este mult mai mare
în cazul tinerilor de 14 ani comparativ cu restul grupurilor de
vârstă. Aceștia își petrec mai mult timp liber pe internet pentru
divertisment, spre deosebire de cei de 17 sau 18 ani care, deși

folosesc internetul într-un mod intens, îl folosesc mai mult
pentru documentare și informare decât pentru socializare sau
divertisment.
„E mai important, adică timpul pe care-l
petreci lucrând trebuie cumva compensat
de recreație sau... Eu prefer cel mai mult să
ies din casă, să nu stau în casă.”
O parte dintre tinerii de 18 ani sunt preocupați și de
examenul de șofat și, pe lângă orele de la școala de șoferi,
se pregătesc prin completarea chestionarelor online sau pe
aplicație.
„Mă mai duc la orele de condus, uneori poate
să pice și în weekend, depinde de instructor.”
Deși nu există diferențe majore în modul de petrecere a
timpului liber al tinerilor, trebuie menționat că elevii de la
specializarea arte sau cei de la liceele din centrul orașului
participă mai mult la viața culturală a orașului comparativ cu
tinerii de la restul specializărilor.
„Da, ne preocupă oarecum în perioada asta
culturalizarea, ne place să mergem la teatru,
să vedem muzee, galerii.”
„Anul trecut tot apăreau lucruri și nu puteam
să mergem să le vedem. Cumva, anul acesta,
am mers prin toate părțile.”
„Și cred că am văzut diferențele astea, adică
se văd într-un fel, e un exemplu ciudat, noi
alegem să mergem la un cinematograf vechi,
iar ei aleg să meargă la mall. E o diferență pe
care până la urmă noi o facem, că nu ne-au
zis părinții.”
Deși au practicat din primii ani de copilărie activități
artistice, acești tineri recunosc că înainte de a intra la liceu
nu erau atât de interesați de ceea ce le poate oferi orașul
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și că își petreceau mult timp în mall cu prietenii lor.
„Cumva, ajungeam în fiecare zi să merg
în mall. Părinții își puneau întrebarea «De
ce?» – pentru că noi în mall avem cam tot:
magazine, mâncare, film. Dar de când am
intrat la liceu am început să văd lumea
diferit, mă interesează activitățile care se
desfășoară în București, cele culturale.”
O altă diferență este modul de gândire și felul în care se
raportează la ceilalți.
„(...) Am vrut să rămân totuși pe artă. Nu am
vrut să merg într-o școală normală, nu mă
simțeam eu bine într-o școală de cartier, ca
să zic așa.”
„Mie mi se pare că noi suntem cei mai
deschiși, prin arta noastră și tot ce am făcut,
mi se pare că suntem mai deschiși decât toți
oamenii și am crescut altfel, noi putem să
ne îmbrăcăm oricum vrem, să arătăm cum
vrem.”
Grupul lor de prieteni este format în principal din alți
tineri din liceu sau din clasă, iar atunci când ies în oraș cu
prietenii participă la diverse activități culturale. Au și grupuri
de prieteni care nu au nicio tangență cu domeniul artistic și
cu aceștia ies în mall.
„Tonitza e și o portiță, dar ne și limitează
cumva.” „Eu mai merg cu alți prieteni care nu
sunt în Tonitza, ei preferă mallurile.”
Diferențe mai mari se observă între categoriile centru
și periferie. Astfel, pentru tinerii care studiază la licee din
centrul orașului, „ieșitul în mall” este o activitate care nu
este practicată aproape deloc. Aceștia ies fie în parcuri, fie
la terase, în Centrul Vechi.

O altă diferență este că cei de la liceele din centru merg în
călătorii în străinătate mult mai des față de cei care studiază
în liceele de la periferie (și nu au fost niciodată sau merg mai
rar, dacă au rude în altă țară). O mică parte dintre tinerii
care studiază în licee situate central ascultă muzică clasică.
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4. Rolul patrimoniului cultural în viața tinerilor.
Între protejare și distrugere
4.1 Puncte comune / caracteristici
generale
Tinerii incluși în analiză sunt destul de bine familiarizați cu
conceptul de patrimoniu cultural și au putut să dea exemple
care au exprimat aproximativ toate tipurile de patrimoniu:
material și imaterial, mobil și imobil. Au fost însă unii elevi
care nu au auzit de patrimoniu și nu au știut să dea exemple
de obiective de patrimoniu.
Dintre elevii care cunosc conceptul de patrimoniu
cultural, cei mai mulți au enumerat o serie de lucruri care
le vin în minte prima dată când se gândesc la patrimoniu.
Răspunsurile lor au vizat aspecte pozitive: istoria, trecutul,
arhitectura, cultura, autenticitate, strămoși, recunoaștere,
identificare, valoare, țară, popor, steag, UNESCO, dar
și negative: vechi, ruine, paragină, dezinteres, arogant,
plictisitor.
Cei mai mulți tineri sunt conștienți de rolul pe care îl
poate avea patrimoniul cultural și au dat o serie de exemple:
„Reprezintă istoria noastră, ne aparțin, sunt simboluri”,
„Sunt dovadă a trecutului” etc.
Tinerii consideră că patrimoniul cultural este important
pentru ei, că „ne definește ca popor, ne ajută să înțelegem
mai bine lucrurile din trecut, arată greutatea trecutului și
este dovada unor eforturi de civilizare și evoluție”.
Patrimoniul a fost asociat cu valorile naționale, dar tinerii
au considerat că trebuie să fie un echilibru cu respectarea
valorilor celorlalte țări și că uneori recunoașterea valorilor
poate să apară doar dacă sunt comparate cu cele ale altor
popoare.

„Aceste clădiri pot trezi interesul pentru
propria istorie și pot conferi un fel de
individualizare a culturii respective. Spre
exemplu, dacă stau toată viața în România
probabil nu realizez importanța, dar dacă
plec și am contact cu o altă cultură și observ
diferențele o să ne dăm seama că noi avem
ceva unic. Acestea sunt niște rezultate ale
evoluției noastre și îmbină mai multe valori
specifice poporului român.”
„Eu cred că sunt importante pentru că
reprezintă un fel de carte de vizită pentru țara
din care provin și se pot afla destul de multe
lucruri observându-le. De exemplu, stilul în
care lucrează românii sau cât de mult îngrijesc
ei aceste obiective de patrimoniu.”
Au existat și cazuri de tineri care au considerat că
patrimoniul cultural nu este important, că nu este practic, că
obiectivele de patrimoniu
„sunt demodate, ocupă spațiul care ar putea
fi util altor servicii, iar eforturile materiale
ar putea fi îndreptate spre lucruri mai
importante: spitale, autostrăzi, infrastructură,
educație”.
„Eu țin la patrimoniu, dar îi înțeleg pe cei care
au nevoie de spitale. Decât să investești bani
în clădiri care nu folosesc la nimic, mai bine
ai moderniza orașul. Ar putea fi investiți banii
pentru alte lucruri. Spre exemplu, copiii de la
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sate care merg mulți kilometri pe jos, pentru
ei este mult mai de folos să se investească în
cumpărarea de autobuze. Să se investească
în ceva concret.”
Majoritatea tinerilor intervievați au considerat că
patrimoniul cultural trebuie protejat pentru că „a făcut parte
din istorie… spune o poveste…. avem o legătură spirituală cu
aceste lucruri… duce mai departe povești, sentimente… este
o mărturie a existenței noastre… transformă orașele în locuri
mai frumoase, mai interesante…” și pentru „a ști să îi învățăm
și pe ceilalți… a transmite mai departe drept moștenire copiilor
noștri… a afla lumea trecutul”.
Mare parte dintre tineri consideră că responsabilitatea
protejării și a renovării obiectivelor de patrimoniu aparține
statului și Ministerului Culturii, dar au existat și păreri că fiecare
dintre noi avem această responsabilitate, inclusiv ONG-urile și
firmele.
„Statul și firmele private care cumpără teren
și construiesc lucruri care nu se potrivesc cu
peisajul.”
Tinerii consideră că problemele economice, influențele
sociale sau „dezinteresul statului și al oamenilor”, ignoranța
sau neglijența sunt cele mai importante cauze ale deteriorării
patrimoniului, deși au fost conștienți și de acțiunea factorilor
naturali. Deteriorarea patrimoniului cultural ca urmare a
acțiunii oamenilor este considerată de tineri ca având drept
cauze lipsa de cunoaștere și informare privind patrimoniul,
lipsa educației în familie și lipsa anumitor valori.
Alți elevi au remarcat tensiunea dintre vechi și nou;
consideră că în unele cazuri deteriorarea patrimoniului
este o acțiune premeditată, iar clădirile vechi sunt lăsate în
paragină pentru a face loc clădirilor noi care aduc mai mult
profit.
„Mie mi se pare că acum se valorifică mult
prea mult ce este nou. Spre exemplu, lângă

mine, casa mea fiind naționalizată, vor să
facă un bloc. Mi se pare că se pune prea multă
importanță pe blocurile noi care, unele dintre
ele, nici măcar nu sunt bine asigurate sau
bine construite. În cazul unui cutremur pot să
dispară, pur și simplu.”
„Multe dintre aceste clădiri care aparțin
patrimoniului, și nu mă refer neapărat la
Ateneu, pe care îl știe toată lumea, ci și alte
clădiri mai mici care sunt lăsate în paragină
și se așteaptă să cadă, pentru a putea fi
construite pe locul lor blocuri de sticlă.
Încercăm să modernizăm când noi nu avem
grijă de ce avem noi.”
În ceea ce privește oamenii care distrug patrimoniul, elevii
intervievați au considerat că tinerii sunt mai predispuși să
distrugă patrimoniul prin desene de tip graffiti, dar și adulții
care lasă clădirile să se deterioreze. De asemenea, tinerii
cunosc conceptele de conservare și restaurare a obiectivelor
de patrimoniu.
În cazul în care ar fi în situația de a reacționa dacă ar fi
martorii unor distrugeri sau deteriorări ale obiectivelor de
patrimoniu cultural, atitudinea tinerilor a fost de două tipuri.
O parte dintre ei ar avea o atitudine proactivă („I-aș spune
că nu face ce trebuie și aș suna la autorități, aș raporta
mai departe, i-aș explica că nu face bine, m-aș asigura că
înțelege că nu e OK ce face”). Unii elevi au considerat că
reacția lor ar putea fi diferită în funcție de tipul clădirii și
ceea ce simbolizează ea.
„Depinde, dacă sunt în stradă și cineva
distruge o statuie cu un conducător
totalitarist, l-aș lăsa să distrugă dacă nu sunt
de acord cu personalitatea respectivă. Dacă,
în schimb, îl văd că udă peretele bisericilor cu
fluide, i-aș atrage atenția.”
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O altă parte dintre elevi au menționat că nu ar lua nicio
atitudine și au motivat aceasta prin faptul că nu ar avea efect
sau că le-ar fi frică de consecințe. Ei au fost destul de pesimiști
și consideră că și dacă ar sesiza autorităților distrugerea
unei clădiri, acest lucru ar rămâne fără efect: „Poliția nu face
nimic...”, dar consideră că ar fi bine dacă ar exista un număr
de telefon sau un site unde să raportezi astfel de situații:
„Ar fi folositor dacă am ști unde să anunțăm.
Să fim siguri că cei la care apelăm se implică
cu adevărat… Ar fi bine dacă ar exista un
serviciu special.”
Tinerii cunosc foarte bine și termenul de vandalism,
și motivațiile („plictiseală, teribilism, revoltă, răutate,
nepăsare, indiferență, atragerea atenției, demonstrație,
necunoaștere, lipsă de educație, nevoia de adrenalină”) și
consecințele lui.
În cazul graffiti, elevii au oscilat între a le considera o formă
de vandalizare sau o formă de artă.
„Sunt unele taguri făcute la voia întâmplării,
fără niciun rost, fără niciun sens, nu sunt
realizate într-un mod extraordinar, sunt făcute
pe grabă de teama de a nu fi prinși și făcute
de plictiseală și caterincă. Dar desenele acelea
superbe sunt cu totul altceva.”
Elevii intervievați consideră graffiti ca o formă de
diferențiere față de generațiile anterioare și consideră
că în societatea noastră nu sunt mulți care înțeleg și
apreciază graffiti și o consideră artă. De asemenea, elevii
au afirmat faptul că graffiti poate să facă legătura dintre
vechi și nou.
„Mi se pare că trebuie să fii un geniu ca să poți
să faci așa ceva. Să ai mâna formată pentru
un spray, pentru un pix sau o pensulă poți să
ți-o mai formezi, dar pentru un spray e mult
mai greu, că spray-ul ăla are pulverizatorul ăla

care se duce și trebuie să știi cum să dai… Dar
la noi nu toată lumea gândește așa pentru că
noi avem doar bătrâni, adică să fim serioși,
prietenii noștri pleacă… Oricum celelalte
generații o să fie de acord cu noi, pentru că
noi o să venim cu altă gândire decât bătrânii
ăia închiși de comunism. Eu nu aș zice că o să
fim bătrânii ăia care o să vedem așa ceva și o
să zicem ce e asta.”
„Cred că ar trebui să avem un echilibru între
lucrurile vechi și lucrurile moderne. Tradiție și
modern.”
Unii elevi nu consideră toate desenele care apar pe pereți
ca fiind graffiti, alții consideră că doar anumite spații sunt
potrivite pentru desenarea de graffiti. „În unele zone și clădiri
care sunt în paragină graffiti înfrumusețează. În alte spații nu
se potrivește.”
Alți elevi au considerat că distanța dintre graffiti și
vandalism este foarte mică și tinerii sunt mai predispuși să
vandalizeze patrimoniul cultural prin desene, în timp ce
autoritățile distrug patrimoniul prin nepăsare.
„Între graffiti și vandalism este o linie foarte
subțire și aceasta este reprezentată de locul
unde se face. Dacă se face undeva unde dă
un plus de culoare este OK, dacă este făcut
pe patrimoniu atunci nu este frumos și nici
înțeles de oameni.”
Clădirile vechi și părăsite sau neîngrijite, mijloacele de
transport (tren, tramvai, metrou), precum și blocurile vechi
sunt considerate de elevi locuri potrivite pentru desenarea de
graffiti pentru că rolul lor ar fi unul estetic.
„Trenurile trec prin multe locuri și lumea le
vede, îți vede mai multă lume arta.”
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Cei mai mulți elevi preferă graffiti pentru că dau culoare
orașului și este o metodă de a-i scoate din monotonie.
„Blocurile din perioada comunistă mă
deprimă și mi se par exagerate. Făcute acolo,
înfrumusețează clădirea. Dacă au scopul de
a transforma în ceva mai frumos, sunt OK.
Depinde de identitatea locului.”
„La blocurile astea… Intri obosit la serviciu,
ieși obosit de la serviciu și ce vezi? Clădiri, tot
blocul tău nasol, tot casa ta nasoală, tot viața
ta nasoală. E o chestie pe care am văzut-o
la mulți și e deja prea monotonă. Așa, dacă
mai vezi ceva, parcă îți mai înseninează ziua,
parcă te gândești: «Uite, mă, am ajuns și eu
acasă, arată bine și blocul meu. Nu arată ca
ăla din Ferentari.»”
Alții consideră că locul cel mai potrivit „depinde de povestea
clădirii, de semnificațiile clădirilor” și că graffiti ar trebui
desenate „în unele zone și clădiri care sunt în paragină, unde
înfrumusețează; în alte spații nu se potrivesc” sau ar trebui să
existe „locuri special amenajate, unde să existe panouri”. „Dacă
faci pe clădiri din astea, da, dacă te duci la metrou sau cum sunt
panouri special amenajate pentru acest lucru sau în parcuri, e
OK. E talentul tău, e plăcerea ta, poți să faci unde vrei, dar atunci
unde e legal. Unde poți, unde îți dă voie, nu peste tot.”
Elevii au diferențiat între acele graffiti realizate foarte frumos
care au o valoare estetică și tagurile care sunt considerate
de unii dintre ei ca fiind urâte și făcute cu scop negativ, de
distrugere sau marcare a teritoriului. Au existat însă și cazuri
de elevi care nu sunt de acord cu ideea de graffiti, cărora nu le
place să vadă desene pe metrou sau pe clădirile din oraș.
„Nu îmi place să văd graffiti în metrou, îmi dă
impresia de mizerie, de necurat și e mai OK să
se facă în locuri autorizate și să arate ca o artă.
Altfel, dă impresia de mâzgălituri și mizerie.”

4.2 Diferențe categorii vârstă
și dihotomii (centru-periferie și
specializări)
Cei mai mulți elevi care nu sunt familiarizați cu patrimoniul
cultural sunt din categoria de vârstă 14-16 ani și provin din
liceele cu profil tehnic și care se află în cartierele din București.
Cu cât vârsta elevilor a fost mai înaintată, cu atât au dat mai
multe exemple de patrimoniu cultural și au problematizat
și contextualizat mai mult ideea de patrimoniu cultural, au
enumerat mai multe beneficii ale patrimoniului cultural și au
făcut diferența mai bine între graffiti ca artă sau ca formă de
vandalism.
Este important de remarcat faptul că tinerii de la profilul
economic asociază patrimoniul mai mult cu ideea de țară și
relația cu alte țări, pun accent pe dimensiunea economică a
patrimoniului și sunt conștienți de potențialul de dezvoltare pe
care îl are acesta. Discuțiile au evidențiat faptul că tinerii de la
acest profil consideră că patrimoniul cultural din țara noastră
este insuficient valorificat din punct de vedere economic și că
nu este promovat atât de mult cât ar fi necesar pentru a putea
contribui la dezvoltarea economică a unei zone.
„E vorba de identitatea țării, a valorilor și
lăsarea lor în paragină, cum e cazul Cazinoului
de la Constanța. E vorba de o lezare a valorilor
naționale, iar o țară trebuie să aibă și astfel
de locuri. Practic, fiecare oraș își creează
identitatea și prin aceste obiective, iar lăsarea
lor în paragină este foarte frecventă și foarte
vicioasă la noi în țară.”
La polul opus s-au situat tinerii din liceele de profil tehnic,
situate în cartierele bucureștene, care consideră că mare parte
din clădirile vechi ar trebui lăsate așa cum sunt, chiar dacă
sunt într-o stare proastă, pentru că nu există niciun motiv
pentru care ar trebui renovate:

68 Rolul patrimoniului cultural în viața tinerilor. Între protejare și distrugere
„Dacă ar fi pus în funcțiune Cazinoul din
Constanța, ar costa mai mult restaurarea
decât veniturile... Nu știu ce e așa interesant
acolo… Nu o să mai fie nimic captivant acolo,
nu o să mai vezi ruleta rusească. Nu mai e la
fel. Străinii în Constanța se duc la epavă, nu
vin la cazino.”
„Eu aș lăsa clădirile așa cum sunt, chiar dacă
există șansa să se dărâme. Măcar știi că așa a
arătat înainte, pentru că dacă o reconstruiești
nu mai are niciun farmec. Maxim dacă e să o
peticești. Sau o dărâmi și faci altceva în loc.
Dacă nu mai ai ce să vezi în el, dacă nu mai e
ceva care să te atragă... Dacă nu mai are nicio
trebuință chiar dacă o restaurezi...”
„Cele care arată cel mai rău ar trebui lăsate
așa. Pentru că nu mai poți salva ceva și de ce
să nu salvezi ceva unde doar a căzut o țiglă,
de exemplu.” „Poate că acea clădire a avut
o semnificație atunci. Oamenii nu mai sunt
interesați de istorie și de clădiri, sunt alte lucruri
mai importante decât astea.” „După părerea
mea, clădirile astea vechi n-ar mai trebui să
fie restaurate, ar trebui să rămână exact așa
cum sunt până cad și după, adio. Ar trebui să
rămână în istorie.”
„…Adică de ce să păstrez ceva de acum
1945 de ani și nu pot să fac ceva acum ca
peste alți ani să fie așa, că ăla s-ar putea
oricum să cadă, cât poți să-l faci, îl faci până
la nesfârșit. Istoria ar trebui să se schimbe
întotdeauna.”
Pentru tinerii de la liceele cu acest profil, patrimoniul cultural
este foarte legat de turism și imaginea țării în străinătate.

„Dacă nu ne-am mândri cu ele, nu am rămâne
cu nimic. Cu ce putem noi să ne facem
remarcați? Cum ar fi ideea cazinoului, lumea
venea aici înainte pentru el, iar acum suntem
cunoscuți ca Transilvania cu Dracula. Cred că
patrimoniul mai înseamnă și persoane pentru
că străinii ne știu și datorită oamenilor ca
Nadia sau Hagi. Patrimoniul înseamnă tot
ceea ce ești tu.”
Spre deosebire de tinerii de la alte profiluri, cei de la
profilul economic au pus un accent mai mare pe rolul massmediei în educarea oamenilor în spiritul protejării și al
promovării obiectivelor de patrimoniu.
O altă diferență este legată de atitudinea față de
graffiti, care au fost considerate mai degrabă o formă de
vandalism decât o formă de artă cu referire la desenele de
la noi din țară și din București în special. Tinerii de la liceul
cu acest profil au făcut diferența între forma de proprietate
a imobilelor pe care sunt desenate graffiti, considerând că
situația este de neacceptat în cazul proprietății private.
„Dacă ți-ar face asta pe mașina personală, nu cred că ai
mai avea aceeași părere.” Elevii de la acest profil consideră
graffiti „o artă modernă, o formă de exprimare modernă, dar
care este întâlnită în locurile nepotrivite” și singura variantă
cu care ar fi de acord este să existe locuri special amenajate
și un control.
„De exemplu, în Olanda sau în alte state
există niște panouri în centrul orașelor, unde
grafferii sunt lăsați să folosească spray-urile
acelea... E o stradă, Strada Știrbei, unde a
fost dărâmată o clădire istorică pentru a
se construi o șosea mai lată cu două benzi
pentru că făcea conexiunea dintre Guvern
și Palatul Parlamentului. În urma caselor
dărâmate au rămas ziduri din cărămizi, iar
atunci au chemat oameni de la Primăria
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Capitalei sau ceva asemănător care au
umplut acele ziduri cu graffiti și arată foarte
interesant.”
Tinerii de la liceele cu profil tehnic situate în cartiere au
o atitudine mult mai tolerantă față de graffiti, le consideră
o artă, apreciază rolul estetic pe care îl au în spațiul urban
și nu diferențiază între locurile sau clădirile pe care este
permis sau nu să apară desenate graffiti.
Tinerii din aceste licee consideră că cele mai potrivite
locuri pentru graffiti sunt blocurile, trenurile și metrourile
vechi sau pe trotuar. Includ chiar și tagurile în rândul
desenelor frumoase, dar consideră că nu ar trebui să apară
pe clădiri, ci mai degrabă pe metrouri.

„Tagurile gen throw-up arată bine pe metrouri
vechi pentru că le înfrumusețează, sunt
interesante, nu mai sunt monotone.”
„Graffiti ar merge pe blocuri care arată trist.
Cum ar fi Unirii, blocurile ălea cad toate dacă
vine cutremurul. De exemplu, mie mi-ar plăcea
să mă duc prin Unirii și să văd așa ceva, peste
tot. Nu ar mai trebui aduși muncitori care să
pună polistiren pe bloc / vopsească blocurile.
Ar trebui aduși oameni care fac graffiti.”
De asemenea, elevii de vârste mai mici sunt mai toleranți
cu graffiti și consideră că pot fi realizate oriunde, indiferent
de vechimea clădirii.

5. Canale și metode de comunicare privind
patrimoniul cultural
5.1 Puncte comune / caracteristici
generale
Pentru a identifica care sunt principalele surse din care
elevii ar alege cel mai des să se documenteze atunci când
vor să afle despre obiectivele de patrimoniu, aceștia au fost
rugați să-și imagineze situația în care, mergând pe stradă,
identifică o clădire care le atrage atenția și despre care și-ar
dori să afle mai multe informații, dar despre care nu pot
obține detalii de la fața locului, din preajma clădirii. Aceștia
au fost rugați să descrie cum anume ar încerca să afle mai
multe informații și prin ce metode.
Majoritatea elevilor au spus că ar utiliza aplicația
Google Maps pentru a localiza clădirea prin serviciul GPS,
urmând ca mai apoi să acceseze internetul pentru a căuta

informații despre clădirea respectivă. În cazul în care nu ar
găsi informații suficiente sau relevante, tinerii au menționat
că ar încerca să afle mai multe de la profesori sau de la
bibliotecă. Foarte puțini dintre elevi au menționat că ar apela
la părinți sau un alt membru al familiei pentru a afla mai
multe informații.
„Intrăm pe Maps și activăm locația pentru
a ne localiza unde suntem și vedem ce
obiective se află acolo și după încercăm să
aflăm cât mai multe informații despre acea
clădire.”
Dintre cei care au declarat că ar folosi biblioteca ca
sursă de informare, cei mai mulți au menționat că ar căuta
informații despre patrimoniu la secțiunile de carte religie,
artă, istorie, geografie sau arhitectură. Elevii care au
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specializare cu profil real au declarat că mai degrabă ar
accesa aceste informații de la secțiunile de carte geografie
sau arhitectură, iar elevii cu specializare uman mai degrabă
ar căuta informații din secțiunile de carte religie, artă sau
istorie.
O parte dintre elevi au declarat însă că nu știu unde
ar trebui să găsească informații despre obiectivele de
patrimoniu dacă ar căuta într-o bibliotecă. Unii elevi au
considerat că profesorii sunt cei care ar trebui să le ofere
informațiile și să le răspundă la întrebările despre patrimoniu
pentru că ei sunt în măsură să le răspundă la aceste întrebări.
„Nu găsim informații despre toate clădirile
importante într-o singură carte. Dacă
apelăm la bibliotecă nu știm unde să căutăm
mai exact.”
Majoritatea elevilor au declarat că cel mai des accesează
internetul pentru majoritatea informațiilor pe care le caută,
iar acest lucru este valabil și pentru orice informații sau
detalii ar vrea să afle despre patrimoniul cultural.
În continuare vom prezenta care sunt principalele canale
prin care tinerii ar afla cel mai repede despre patrimoniu
și care consideră ei că sunt cele mai dezirabile metode
de promovare a unui eveniment pentru categoria lor.
Pentru a identifica care sunt principalele aspecte care i-ar
atrage pe elevi la un eveniment care presupune protejarea
patrimoniului cultural, elevii care au participat la focus
grupuri au fost rugați să descrie cum anume ar organiza
ei un eveniment pentru protejarea patrimoniului în cazul în
care ei ar fi organizatorii sau gazdele. Majoritatea elevilor
au menționat că și-ar dori ca un astfel de eveniment să fie
realizat în preajma obiectivelor de patrimoniu care sunt
vizate pentru a fi promovate sau protejate. De asemenea,
majoritatea consideră că un astfel de eveniment ar trebui
să fie organizat mai degrabă ca un festival, care să cuprindă
mai multe arii de manifestare artistică: muzică, teatru,
concerte, spectacole, proiecții de film. Elevii consideră că un

astfel de eveniment ar trebui să implice activități cât mai
interactive.
„(…) Îl organizăm într-un loc public.”
„Un fel de Noaptea Muzeelor. Îi aducem
pe profesori, oameni de specialitate. Pot
participa oameni de toate categoriile care
doresc să afle mai multe.”
„(…) Trebuie să căutăm și sponsori. Se pot
organiza concursuri interactive, de cultură
generală.”
„Putem face Săptămâna Patrimoniului și
într-o zi să fie teatru, în alta film, muzică
etc.”
„Un fel de teatru de stradă, sau în incinta
unei clădiri de patrimoniu.”
Întrebați despre cine ar fi cei care și-ar dori să-i reprezinte
sau să fie ambasador al unui astfel de proiect, majoritatea
elevilor au declarat că cele mai potrivite ar fi persoane tinere,
care vorbesc „aceeași limbă” cu generația tinerilor și care
înțeleg care sunt nevoile și dorințele tinerilor.
„Plus că noi, ca adolescenți, avem cea mai
mare influență asupra altor adolescenți
ca noi. Una e să vezi pe cineva care e mai
mult decât aria noastră de vârstă care să
ne explice unele lucruri și să te gândești că
poate eu nu gândesc așa, poate tu ai crescut
altfel. Și una e să ne împărtășim lucruri de la
noi la noi practic.”
„Un reprezentant care să fie de aceeași
vârstă cu noi. Că am înțelege mai multe decât
de la o persoană în vârstă care nu are nicio
treabă cu noi. O persoană mai apropiată de
vârsta noastră cu care să putem să discutăm
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și ea să ne explice – intrați 5 minute acum pe
site-ul ăsta, vedeți cum e. Asta o să vă ajute
foarte mult și profesorii o să fie de acord.”
„Cred că pentru asta avem nevoie de
ceva catchy și ne trebuie o abordare mai
tinerească, ceva cool.”
Exemple de persoane pe care tinerii le consideră dezirabile
pentru a fi reprezentanți pentru un proiect de promovare a
protejării patrimoniului au fost: Pavel Bartoș și Smiley, Mihai
Bendeac, Tudor Chirilă, Abi, Hagi, Laura Giucanu, Selly,
Noaptea Târziu.
Aproximativ jumătate dintre elevii care au participat
la focus grupuri au declarat că s-au implicat cel puțin o
dată într-o acțiune de voluntariat. Toți elevii cunoșteau
la ce se referă voluntariatul și ce presupune o acțiune
de voluntariat. Printre acțiunile în care elevii au declarat
că s-au implicat au fost enumerate proiecte de îngrijire
și asistare a persoanelor vârstnice și acțiuni ce presupun
petrecerea timpului cu copii din centre de plasament sau
care sunt în situații sociale vulnerabile. Alte activități de
voluntariat enumerate au fost: acțiuni organizate de Crucea
Roșie, participarea la organizarea festivalurilor de teatru
sau muzică, curățarea și colectarea deșeurilor din spații
publice și spații verzi etc.
„(...) Eu am făcut voluntariat la maternitate
pentru copiii abandonați. Nu sunt multe
asistente și au fost promiși foarte mulți
oameni ca voluntari, să avem grijă pur și
simplu, să îi facem să râdă, să îi ridicăm din
pătuț (…).”
Motivațiile pentru care elevii fac voluntariat sunt
diverse. Pentru elevii din licee cu profil teoretic sau de artă,
voluntariatul este în unele cazuri realizat chiar și în timpul
liber, cu scopul relaxării sau din dorința de autoîmplinire.

„(...) Mie, de exemplu, îmi place să fac
voluntariat foarte mult, îmi place când am
acea senzație că am ajutat un om, am făcut o
faptă bună și că pot să schimb ceva.”
„Voluntariatul presupune o acțiune care aduce
recompensă sufletească și nu materială. În
voluntariat se poate implica toată lumea.
Scopul este să ajuți pe cineva fără să primești
ceva în schimb, să ai o satisfacție proprie, să
oferi ajutor unor persoane care au situații
speciale.”
În cazul elevilor din licee cu profil real, motivațiile sunt
mai degrabă de natură pragmatică, o parte dintre elevi
declarând că voluntariatul este necesar pentru viitorul lor,
în sensul angajării și al acumulării de experiență ce le poate
fi folositoare din punct de vedere profesional.
„Ceva să conteze la CV. În ultima perioadă
sunt foarte importante certificatele de
voluntariat.”
Cei mai mulți elevi au declarat că ei au aflat despre aceste
programe de voluntariat de la organizații sau asociații care
au venit și au prezentat în licee programele pe care le aveau
destinate elevilor.
„Răsplata este pasiunea și dragostea față de
ceilalți oameni. Eu cred că este mai bună o
răsplată interioară decât niște bănuți.”
În rândul elevilor de nivel primar (școală generală – 14
ani), numărul celor care au declarat că au făcut acțiuni de
voluntariat a fost mic, ceea se înseamnă că de cele mai multe
ori elevii sunt interesați sau le sunt prezentate programe de
voluntariat începând mai degrabă cu perioada liceului, dar
chiar și așa, cei mai mulți dintre elevi au declarat că și-ar dori
să participe la acțiuni de voluntariat.
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Elevii au fost întrebați dacă ar participa la acțiuni
de voluntariat care implică protejarea patrimoniului și
cum anume ar fi dispuși să se implice în aceste acțiuni.
Majoritatea elevilor au declarat că sunt interesați să facă
activități de protejare a patrimoniului cultural din orașul din
care fac parte, dar nu numai.
„De ce să nu vrem, atâta timp cât e vorba de
protejarea identității noastre. (…) Să știi tu
ceva anume, să știi o chestie și să te cheme
să faci, să ajuți la restaurarea… (…) sau să
strângi bani.”
Au existat și elevi care au considerat că este mai
important pentru ei și pentru societate să se implice în tipuri
de activități de voluntariat care presupun mai degrabă
interacțiunea cu oameni. Aceștia au declarat că nu se
regăsesc într-o activitate de acest gen și că nu i-ar reprezenta
cu nimic implicarea în astfel de acțiuni de voluntariat de
protejare sau promovare a patrimoniului cultural.
„Da, adică ce am putea să facem? Să ne
comportăm ca niște bodyguarzi?”
Întrebați cum ar vrea să se implice în acțiuni de voluntariat
pentru protejarea patrimoniului, elevii au oferit răspunsuri
variate despre cum consideră ei că pot ajuta la protejarea
patrimoniului: de la campanii de informare a populației cu
privire la însemnătatea patrimoniului și care este importanța
lui pentru societate și pentru oameni, colectarea de fonduri
pentru recondiționarea obiectivelor care sunt în pericol
de degradare, implicare pentru restaurarea propriu-zisă a
unor obiective și colectarea de deșeuri din zonele în care
sunt amplasate obiective de patrimoniu. Nu am identificat
diferențe substanțiale între elevii de la profilul tehnic sau cel
real și elevii de la profilul uman sau arte.
„(…) Să explicăm oamenilor ce înseamnă
patrimoniul.”

„Să ducem informația mai departe.”
„Să ajutăm la restaurarea obiectivelor de
patrimoniu.”
„Să strângem fonduri pentru restaurare și
refacerea obiectivelor culturale.”
„Să organizăm concerte caritabile pentru
strângere de fonduri.”
„Să adunăm grupuri de oameni care să se
ocupe de curățarea zonelor în care se află
obiective de patrimoniu.”
„Să curățăm locuri, să le explicăm oamenilor
ce înseamnă patrimoniul cultural, să le
explicăm turiștilor, să oferim informații.’’
Alte exemple de moduri în care elevii ar dori să se implice
ca voluntari în activități de protejare a patrimoniului cultural
sunt:
„Putem ajuta persoanele care se ocupă de
anumite obiective și locuri de patrimoniu să
fim pe post de ghizi, să oferim informații.”
„Să facem sesizări, să anunțăm autoritățile
despre ceea ce se întâmplă pentru a preveni
vandalizările.”
Este important de reținut faptul că majoritatea elevilor
sunt dispuși să se implice în acțiuni voluntare pentru
promovarea protejării patrimoniului cultural și că de cele
mai multe ori aceștia au avut și idei despre cum ar putea
face acest lucru și care ar putea fi contribuția lor personală
în acest sens. În concluzie, putem susține că pentru cei
mai mulți elevi subiectul protejării patrimoniului este unul
destul de cunoscut, astfel încât aceștia știu care ar putea fi
mecanismele prin care ar putea contribui la protejarea lui.
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6. Instrumente de promovare a patrimoniului cultural
6.1 Puncte comune /
caracteristici generale
6.1.1 Manualul / Cartea digitală pe teme
culturale
1

Tinerii care au participat la discuțiile de grup au avut
opinii destul de congruente în ceea ce privește cartea
digitală pentru promovarea patrimoniului, indiferent de
grupa de vârstă, localizarea liceului (centru / periferie) sau
specializarea liceului. Majoritatea elevilor au evidențiat
importanța patrimoniului cultural, considerând importante
și metodele de promovare a acestuia. Pentru generațiile
actuale de elevi (considerați nativi digitali), condiția ca
manualul digital să fie interactiv apare în unanimitate,
indiferent de profilul respondenților. În opinia elevilor,
această interactivitate poate fi atinsă prin trei soluții
distincte.
Prima soluție este legată de necesitatea prezenței
elementelor vizuale. În primul rând, tinerii au menționat
importanța includerii unui număr mare de imagini, dar și
desene sau schițe ale elementelor de patrimoniu cultural.
Având în vedere faptul că, în afară de elevii de la un liceu cu
profil artistic, mulți nu au recunoscut clădirile / locurile din
fotografiile oferite în timpul discuțiilor de grup, o astfel de
abordare ar putea fi utilă pentru promovarea patrimoniului
cultural în rândul tinerilor. În al doilea rând, au fost
menționate imaginile video, filme de scurtă durată, față de
care elevii se simt atrași și despre care consideră că îi ajută
să rețină mai ușor informația:

1 ABC-ul Patrimoniului http://patrimoniu100.ro/abc-ul-patrimoniului/

„Să fie cu poze. Într-adevăr, prin (...) vizual se
învață mai bine.”
„Cât am fost la engleză și am făcut
cursuri, ne arătau niște videoclipuri despre
Shakespeare și cred că am învățat mult mai
mult din acele videoclipuri decât să stau să
citesc de pe Wikipedia zece pagini despre el
și ce a făcut.”
În al treilea rând, un alt exemplu de reprezentare vizuală
care să încurajeze interactivitatea sunt animațiile, pe care
mai mulți elevi le consideră importante: „Eu cred că puterea
filmulețelor sau a animațiilor e foarte mare.”
În ceea ce privește elementele vizuale, un punct important
este faptul că elevii au menționat în foarte mare măsură
importanța prezenței culorilor vii în designul materialului
digital.
A doua soluție pentru a asigura interactivitatea produsului
digital este interconectivitatea dintre manual și alte
instrumente care ar putea fi dezvoltate în cadrul proiectului
(aplicație pentru mobil, site), respectiv interconectivitatea
acestuia cu surse externe din mediul online.
„Dar dacă aș vedea ceva foarte interesant în
aplicație, că scrie acolo ceva wow, m-aș uita
în carte, unde scrie mai mult despre lucrul
respectiv și aș putea să înțeleg mai bine.”
A treia soluție în ceea ce privește interactivitatea
manualului vizează încurajarea elevilor de a participa la
interacțiuni directe cu elementele de patrimoniu, prin vizite
in situ sau prin proiecte ce implică utilizarea tehnicilor
foto-video.
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Un alt aspect important este modul în care este organizat
conținutul manualului. Tinerii implicați în discuții au
menționat importanța adaptării conținutului la preferințele
lor: includerea informațiilor generale despre obiectivele de
patrimoniu (de exemplu: în ce an a fost construită clădirea,
de către cine, cu ce scop), dar fără prezentarea detaliată a
aspectelor tehnice.
În ceea ce privește modul de organizare a informației,
preferința tinerilor este pentru prezentarea acesteia cât mai
concis, optând adesea pentru structurarea ei sub formă de
liste cu informațiile principale, tabele sau infografice.
„Să fie structurată cât mai lejer, să ofere
informații cât mai ușor, nu să ne chinuim să
căutăm.”
„Să fie structurată cu mai multe subpuncte
și să cauți exact ce îți trebuie ție. Să citești
fix ce te interesează.”
„Să fie la subiect, adică să nu ocolească
foarte mult și să te pună să citești nu știu
câte chestii și să uiți ce era inițial. (...) Tu
începi să citești aici, ai înțeles aici ceva,
cobori aici, nu înțelegi nimic și până ai ajuns
la final ai uitat ce era aici la început.”
„(...) Scurt și clar, într-un fel. Poate prin
subpuncte, prin tabele.”
De asemenea, aceștia au menționat necesitatea ca
informația prezentată să fie interesantă. Prin interesant
elevii înțeleg includerea de aspecte mai puțin cunoscute,
neobișnuite sau remarcabile, considerând că acestea
funcționează ca ancore pentru o mai bună asimilare a
informației prezentate.
„Dacă s-a întâmplat ceva important și care
ne captivează, cred că aș continua să citesc,
dar, de exemplu, o informație inutilă că între

anii 1920 și nu știu ce... un rege nu știu care
a vizitat palatul ăla, nu știu, nu m-ar atrage.”
„Să îți aduci aminte și când faci altceva, uite
am învățat despre chestia asta.”
Caracterul interesant al informației conform discuțiilor cu
elevii poate fi atins prin structurarea acesteia într-o formă
narativă sau prin includerea de povești sau legende ale
spațiilor respective.
„Eu, de exemplu, am avut la un moment dat o
perioadă, stăteam pe YouTube și erau mulți
vloggeri care filmau anumite videoclipuri
pe anumite teme. De exemplu, zece vase
scufundate sau vase fantomă, ceva și
spuneau povestea fiecărui vas. Asta mi s-a
părut foarte important, pentru că am rămas
cu multe lucruri de aici: imagini, povești
interesante și interacționau și spuneau ceea
ce voiam noi să aflăm.”
Elevii au menționat că modul în care informațiile sunt
prezentate ar trebui să conțină și detalii sau aspecte pe
care ei la consideră amuzante. Această opțiune poate
fi interpretată ca o preferință pentru un mod informal de
prezentare a conținutului.
Deși discuțiile cu tinerii nu au dus la conturarea unor
variante clare de titlu pentru manual, toate grupurile au
considerat titlul ca un aspect foarte important, care ar putea
determina chiar utilizarea sau neutilizarea manualului.
„Pentru că, în general, chiar dacă e vorba
aia cu «Nu te lua după coperta cărții», toată
lumea face asta. Adică, dacă nu îmi place
(...), nici nu o deschid. Trebuie să fie ceva mai
wow.”
De asemenea, pentru că mulți elevi nu cunosc semnificația
conceptului de patrimoniu cultural, ar fi de preferat ca în titlul
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manualului să nu se regăsească termenul de patrimoniu, fiind
preferate referiri la un anumit spațiu geografic (de exemplu:
România, București) sau anumite reprezentări concrete ale
patrimoniului cultural.
„Ar fi mult mai lejer «Totul despre București».
Ei când o să caute, nu o să caute patrimoniu.”

6.1.2 Website-ul pe teme culturale
2

Analiza punctelor comune privind modul în care elevii
s-au raportat la site conține trei teme: design, conținut și
promovare.
Din perspectiva designului, aceștia au sugerat că este
important ca website-ul să fie colorat și cu fonturi mai mari
pentru a fi ușor de citit. De asemenea, să fie intuitiv și ușor
de folosit. În plus, au indicat posibilitatea de a personaliza
site-ul respectiv, alegând anumite teme diferite de design.
În privința conținutului, aceștia au avut mai multe
puncte de vedere. Cea mai apreciată caracteristică a
fost posibilitatea de comunicare cu alți tineri, dar și cu
specialiști în materie de patrimoniu. Aceștia au menționat
în mai multe rânduri și indiferent de vârstă, localizarea
liceului sau specializarea acestuia preferința pentru
comunicare pe site-uri de tip forum, sau cel puțin să existe
posibilitatea de comunicare prin mesaje și comentarii la
anumite tipuri de conținut.
„(...) Site-ul ar putea fi folosit ca o aplicație
gen Facebook Messenger, îți creezi un profil
și o să mai fie alte persoane care o să se
documenteze în același domeniu și poți să
înțelegi și persoanele alea care sunt «on» pot
să îți răspundă în momentul de față și o să
îți răspundă la întrebare în caz că ai nevoie
urgentă.”
2 http://patrimoniu100.ro/

Similar cu opiniile despre manualul digital, elevii au
subliniat importanța conținutului vizual. Fotografiile cu
obiectele de patrimoniu, dar și cu persoane care au legătură
cu acestea au fost opțiunile indicate de cele mai multe ori.
De asemenea, elevii au menționat drept importantă prezența
materialelor video.
„Eu cred că site-ul trebuie să fie structurat
așa: informație și descriere, filmuleț și ceva
interactiv (...). Astea cred că ar fi lucruri care
să atragă atenția.”
Alte sugestii legate de prezența materialelor audiovizuale
apărute în timpul discuțiilor au fost prezența caricaturilor:
„Mie mi-ar plăcea chestia asta și la un
moment dat să apăs pe caricatură și să
vorbească despre acel lucru.”
În ceea ce privește promovarea site-ului, tinerii au
menționat patru soluții:
1. promovarea prin rețelele de socializare;
2. concursuri pentru încurajarea participării pe forumuri;
3. identitatea site-ului;
4. asocierea cu persoane celebre.
Cea mai populară opțiune a fost promovarea prin rețelele
de socializare. YouTube a fost menționat în primul rând,
inclusiv ca modalitatea de a crea conținut vizual.
„Poate ceva pe YouTube, cum sunt vloggerii
care îți spun o poveste în cinci minute, poate
așa ar fi filmulețe pe YouTube. Pe YouTube
sunt foarte mulți adolescenți și oameni care
(...) spun lucruri simpatice și amuzante.”
Tinerii au menționat Instagram drept aplicația pe care o
folosesc cel mai des ca social media.
„Eu cel puțin, multe din lucrurile pe care le știu
sunt de pe Instagram și îmi dă locație și acolo
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m-am dus. Adică, nu știu, poate să fie și ceva la
îndemână și pe care îl deschidem zilnic.”

patrimoniului cultural sunt structurate în următoarele trei teme:
conținut, specificații tehnice și promovare.

„Pe aplicația aia [Instagram] stăm aproape
zilnic și stă foarte multă lume de vârsta
noastră. Adică nu suntem doar noi (...). Decât
să stai să cauți site-ul de care ai auzit tu de
la nu știu cine (...).”

În cadrul discuțiilor cu elevii, aceștia au sugerat mai multe
idei cu privire la conținutul / funcționalitatea aplicației. Prima
sugestie a fost crearea unei aplicații cu o hartă care să
includă localizarea elementelor de patrimoniu. Utilizatorul
ar trebui să poată selecta un anumit obiectiv și să primească
informații despre acesta, preferabil într-o formă narativă, dar
care să conțină și imagini cu obiectivul de patrimoniu.

Concursurile cu premii organizate pe platforma de tip
forum ar putea încuraja participarea tinerilor și interacțiunea
acestora cu site-ul.
În ceea ce privește identitatea site-ului, elevii au
considerat necesară crearea unui logo, unii dintre ei oferind
și sugestii despre cum ar putea arăta acesta:
„Într-un cerc să fie un monument sau o
clădire istorică de la noi din țară și pe lângă
el să crească anumite flori, buruieni.”
De asemenea, numele site-ului trebuie să fie unul
interesant pentru aceștia. Elevii preferă un titlu cât mai scurt
și care să fie amuzant, un joc de cuvinte care să le atragă
atenția.
„Chiar dacă numele site-ului ar fi plictisitor și,
să zicem, conținutul ar fi, nu știu, m-ar captiva,
tot n-aș intra, din cauza numelui site-ului.”
În privința unei persoane celebre care să promoveze
site-ul, elevii au agreat că preferă o persoană cu care ei să
poată relaționa, care să fie de vârsta lor sau să fie o vedetă
pe care o plac. În niciuna dintre discuțiile de grup nu a fost
menționată o persoană care să reprezinte domeniul cultural
în general sau domeniul patrimoniului cultural.

6.1.3 Aplicația pentru telefon pe teme de cultură
Rezultatele discuțiilor din interviurile de grup cu tinerii din
București privind crearea unei aplicații mobile pentru promovarea

„(...) Eu, când mă duc undeva, îmi place să
și știu. De exemplu, când mă duc la Curtea
de Argeș, îmi place să știu că aia a fost
construită și, mai ales, mitologiile legate de
acest loc (...). Și dacă aș avea cum să bag
într-o aplicație numele sau o poză cu locul
respectiv și să îmi spună: «Curtea de Argeș
cu Manole», ar fi drăguț să pot să am undeva
unde să văd totul despre acel loc.”
„Sau am putea bifa noi, dacă vrem să vedem
ceva pe foarte multă... istorie, sau ceva mai
mult pe cultural (...). Așa, dacă sunt atât de
multe, te plictisești să cauți.”
În plus, această aplicație ar trebui să ofere știri despre
obiectivele de patrimoniu și despre evenimentele care sunt
organizate în acele spații, cuplate cu informații despre
programul de vizitare, costul de intrare și modalități de
transport („cu ce să ajungi”), în cazul în care obiectivul este
deschis circuitului public.
„Adică să-ți arate unde ești și să-ți facă și
drumul. Asta dacă n-ar fi direct făcut drumul
să-ți arate. Uite, faci trei minute de aici până
acolo. Să stai să deschizi altă aplicație...”
De asemenea, o astfel de aplicație ar trebui să permită
localizarea utilizatorului și să ofere informații despre
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obiectivele de patrimoniu din jurul acestuia. În discuții au
apărut de mai multe ori referințe la jocul Pokemon Go, cu
varianta „Patrimoniu Go”.
A doua sugestie oferită de elevi a fost prezentarea
informațiilor sub formă de joc cu întrebări prin care să
primească puncte dacă răspund corect la acestea. Punctele
să fie convertite în premii sau în intrări gratuite la diferite
clădiri de patrimoniu.
„(...) Cea mai simplă metodă de a răspunde
la o informație, o faci sub formă de joc.”
„Sau un fel de rebus, să avem imaginea
clădirii sau ce e, jos să avem câteva litere,
iar noi să rezolvăm rebusul.”
„Într-un fel, nu cred că oamenii vor sta în
program [aplicație]. Nu de alta, dar toată
lumea va avea un interes pentru ea. Iar cel
mai simplu ar fi dacă ar fi un fel de relaxare.
De exemplu, după școală (...), că nu ar vrea
nimic să facă. Te duci acasă și asculți
muzică, iar dacă ai aplicația asta, poți să
te joci și să te relaxezi. Dacă informația
este scurtă și bine înțeleasă, mai și înveți
ceva din asta, deci primești puncte în plus
la istorie.”
„Cu aplicația să zicem că treci pe lângă mai
multe monumente, tu să aduni niște puncte,
iar dacă la unul dintre monumente se întâmplă
ceva, uite am 20 de puncte, nu, 50 de puncte,
să intri gratuit. Să nu mai intri cu 10 lei.”
Astfel, elevii au sugerat două tipuri de jocuri: unul de
tipul quiz (în care primesc puncte dacă răspund la întrebări
despre patrimoniu) și unul de tipul vânătoare de comori (în
care primesc puncte / recompense dacă vizitează un obiectiv
de patrimoniu).

În ceea ce privește posibilitatea de a scana un cod QR
pe un monument pentru a afla mai multe informații, părerile
elevilor au fost împărțite, dar în general au considerat că
este o idee bună.
„Aplicația să conțină softul de scanare și
aplicația să funcționeze independent. Să
existe două aplicații. Aplicația cu codurile
de scanare e foarte ușor de folosit, față
de căutatul pe internet. Aplicația conține
lucrurile sintetizate și pe site poți să vezi
cam tot.”
„Să arate povești în fiecare cameră și să le
arate și cum ar fi dacă s-ar degrada sau nu
ar mai exista.”
Altă sugestie oferită a fost includerea în aplicație
a elementelor de VR pentru prezentarea obiectelor de
patrimoniu.
În ceea ce privește specificațiile mai tehnice, elevii au
menționat în primul rând ca aplicația să poate fi folosită
și când nu există conexiune la internet. În al doilea rând,
să nu aibă un consum mare de energie din acumulatorul
telefonului. De asemenea, au menționat și posibilitatea ca
aplicația să fie disponibilă și în alte limbi.
„Și să nu consume bateria dacă se poate.
Mulți poate plecăm dimineața și ne întoarcem
seara și poate nu avem baterie externă. Sau
nu avem cum să ne încărcăm telefonul.”
În ceea ce privește promovarea, au fost prezentate trei
sugestii. Cea mai importantă a fost oferirea de notificări
pentru a asigura că utilizatorii folosesc aplicația, elevii
indicând că au multe aplicații în telefon și uită să folosească
unele dintre ele. Aceştia au subliniat că aplicaţia ar trebui
să fie personalizată pentru ei. Au sugerat aplicarea unui
chestionar prin care să aleagă despre ce tipuri de informații
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să primească notificări. Totodată, au precizat să nu fie foarte
multe notificări pentru că ar putea deveni deranjante.
„Asta voiam să zic, notificări, pentru că pe
aplicație stau închise, unele nu spun nimic
și stau acolo și uiți de ele. Dacă îți trimite o
notificare de genul: (...) tu mergi pe stradă și
ești lângă muzeul X.”
„Cred că dacă ar fi să facem o diferență între
site și aplicație, site-ul poate să fie ceva mai
general, mai interactiv și deschis la opinii,
dar aplicația să fie ceva mai personal, mai
personalizat.”
Al doilea tip de promovare este prin concursul de
fotografie. De exemplu, utilizatorii aplicației ar putea
să voteze după modelul Instagram fotografiile care le
plac. Utilizatorii ar trebui să aibă conturi prin care să
posteze fotografii cu obiective de patrimoniu, pe care apoi
comunitatea să le voteze în funcție de preferințe.
Al treilea tip de promovare este cel prin interconectarea
cu rețelele de socializare, în special Instagram.
„Să fie legată de Instagram să poți posta cu
un hashtag.”
„Da, să vezi că pe Instagram a ajuns cineva
la monumentul X și mă uit și eu, mă duc și
văd.”
„Și pe site să vorbești despre monumentul X.
Adică recenzii să aibă fiecare monument.”
„Să găsești pe toate canalele.”
În ceea ce privește titlul aplicației, au sugerat că toate
cele trei tipuri de aplicații ar putea avea același titlu.
Câteva sugestii primite au fost: Cultul patrimoniului, Cultura
României sau Cool-tura României.

În vederea structurării următorilor pași pentru dezvoltarea
celor trei instrumente de promovare a patrimoniului cultural,
în aproape toate grupurile elevii și-au exprimat dorința de a
se implica în evaluarea și oferirea de feedback pentru cele
trei produse, după ce acestea au fost dezvoltate.

6.2 Diferențe / dihotomii
La nivel general, singura diferență vizibilă a fost semnalată
între elevii din ciclul gimnazial și elevii din învățământul
liceal. Astfel, în cele două focus grupuri realizate cu ei, elevii
de școală generală dețineau mai puține informații despre
patrimoniul cultural comparativ cu colegii lor de liceu.
Această diferență a nivelului de informații s-a transpus și
într-un interes general mai scăzut pentru instrumentele
de promovare a patrimoniului cultural: manualul / cartea
digitală pe teme culturale, website-ul pe teme culturale și
aplicația pentru telefon pe teme de cultură.
Este important de remarcat faptul că nu au apărut
diferențe sau dihotomii importante în funcție de localizarea
liceelor (centru / periferie) sau profilul / specializarea
urmată cu privire la interesul pentru patrimoniul cultural și
instrumentele de promovare a acestuia. Acest lucru este cu
atât mai interesant cu cât localizarea liceului produce din
start anumite diferențe la nivelul clasei sociale din care elevii
(părinții acestora) fac parte, vizibile în special în opțiunile de
petrecere a timpului liber.
Singurele diferențe specifice apărute în urma discuțiilor
au fost legate de alegerea titlului pentru manual și website,
opțiunile diferențiindu-se în funcție de vârstă. Elevii de vârste
mai mici au indicat titluri generice, mai apropiate de sintagme
preluate din media (de tipul „Totul despre patrimoniu” sau
„România cu bune și cu rele”), pe când elevii cu vârste mai
mari au specificat importanța unui titlu mai interesant, mai
atractiv, care să implice eventual jocuri de cuvinte.
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7. Concluzii
•

Mare parte dintre tinerii adolescenți își petrec timpul
liber împreună cu prietenii, iar locurile preferate
sunt parcurile, mallurile, bulevardele, terasele sau
cafenelele.

•

Sportul este o activitate importantă în viața tinerilor
adolescenți, dar și pasiunile artistice sunt o parte
integrantă din viața tinerilor, fie ca hobby, fie ca
o viitoare posibilă profesie. Dintre aceste pasiuni
artistice, cel mai des menționat a fost desenul sau
pictura.

•

Tinerii ascultă foarte mult muzică, cel mai des acasă
sau pe telefonul mobil. Genurile de muzică preferate
sunt rap, rock, pop și muzică electronică.

•

Tinerii incluși în analiză sunt destul de bine
familiarizați cu conceptul de patrimoniu cultural,
dar au existat și cazuri de adolescenți care nu știau
ce înseamnă și care aveau nevoie de mai multe
informații pe acest subiect.

•

Ideea tinerilor adolescenți despre importanța
patrimoniului cultural a fost una matură și echilibrată,
valorile naționale fiind la fel de importante ca
respectul pentru valorile altor popoare și culturi.

•

În ceea ce privește rolul patrimoniului cultural
național în societatea românească, tinerii
adolescenți au remarcat tensiunea dintre vechi
și nou și consideră că în unele cazuri deteriorarea
patrimoniului este o acțiune premeditată, iar
clădirile vechi sunt lăsate în paragină pentru a face
loc clădirilor noi care aduc mai mult profit.

•

Elevii intervievați au considerat că tinerii sunt mai
predispuși să distrugă patrimoniul prin desene

de tip graffiti, dar adulții sunt și ei responsabili
de distrugerea lui pentru că lasă clădirile să se
deterioreze.
•

Mare parte dintre adolescenți cred că în societatea
noastră sunt puțini cei care înțeleg și apreciază
graffiti, care consideră că reprezintă o formă de artă
și care cred că graffiti pot să facă legătura dintre
vechi și nou.

•

Tinerii adolescenți au făcut diferența între acele
graffiti care au o valoare estetică și tagurile care
sunt considerate de unii dintre ei ca fiind urâte și
făcute cu scop negativ, de distrugere sau marcare
a teritoriului.

•

Majoritatea adolescenților au declarat că sunt
interesați să se implice în activități de voluntariat
care ar include protejarea patrimoniului cultural.

Unități școlare partenere ale proiectului:
Școala Gimnazială „Nicolae Grigorescu” București,
Colegiul Național „Elena Cuza” București, Colegiul
Național „Mihai Viteazul” București, Liceul de Arte
Plastice „Nicolae Tonitza” București, Colegiul Economic
„Virgil Madgearu” București, Colegiul Național „Matei
Basarab” București, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
București, Colegiul Național „Ion Creangă” București,
Liceul Teoretic „Decebal” București, Colegiul Național
Billingv „George Coșbuc” București.

