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Procesul de informare al studentilor cu privire la evenimentele culturale 

 

Cunoaşterea publicului este o un prim pas foarte important al dezvoltării unor strategii de promovare 

adecvate, a atingerii misiunii pe care organizatorii şi-au propus-o. O problemă importantă este reflectarea 

evenimentelor culturale în media, în special anunţarea lor în cât mai multe şi mai diverse tipuri de media. Miza este 

în special legată de atragerea publicului tânăr, care dispune de mai mult timp liber, are mai puţine responsabilităţi 

familiale şi profesionale şi o deschidere mai mare pentru experienţe diverse, inclusiv culturale. Cunoaşterea 

publicului tânăr determină înţelegerea motivelor pentru care deşi acesta are timpul liber de partea sa, continuă să nu 

beneficiaze de experienţa participării la un astfel de eveniment. Sunt mulţi care poate nu sunt interesaţi, dar sunt 

destui care nu află în timp util de existenţa lor. Dacă cei care organizatorii află motivele participării scăzute a 

tinerilor, atunci ei ar putea dezvolta programe atractive. 

Obiectivele studiului 

Principalele obiective ale acestui studiu a constituit identificarea surselor media utilizate de tinerii care 

participă la evenimentele culturale şi obiceiurile de consum cultural  ale acestora. De asemenea, s-a dorit o evaluare 

a gradului de convingere a acestor surse cu privire la participarea la manifestările prezentate.  

REZULTATE 

În cadrul acestui studiu au fost colectate informaţii de la 200 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Peste 

70% dintre respondenţi sunt din Bucureşti şi cca.20% din Cluj. De asemenea, un procent foarte mare al 

respondenţilor ce s-au arătat interesaţi de evenimentele culturale sunt cei care au finalizat sau urmează să finalizeze 

studiile universitare cu profil umanist, comunicare, jurnalism (78.5%), urmat de cei din domeniul 

marketing/management: 12.5%. 

Comportamentul de consum cultural 

Persoanele respondente diferă sub aspectul frecvenţei cu care participă la evenimente culturale. Se poate 

observa că este un număr relativ echilibrat între respondenţii care participă la evenimente culturale (44.2%), în 

comparaţie cu cei care nu se declară participanţi fideli ai unor astfel de evenimente (55.8%). Dintre participanţii 

fideli, un număr reprezentativ a participat la spectacole de teatru şi film şi s-au declarat pe deplin mulţumiţi, aceasta 

fiind o caracteristică tipică a celor sunt interesaţi în mod frecvent de evenimentele culturale. Acest fapt se poate 

datora şi ofertelor de preţ scăzut pe care cinematografele le practică în funcţie de diferitele parteneriate (ex: Orange 

film) şi pe care tinerii le găsesc nu doar atractive ci şi accesibil. Deşi în urma studiului, părerea generală rămâne 

aceea conform căreia o temă atractivă şi bine aleasă a unui eveniment cultural atrage, opiniile celor care prevăd 

reducerile pentru studenţi sunt relevante.  

Informarea tinerilor cu privire la evenimentele culturale 

Evenimentele culturale beneficiază de campanii de promovare prin diferite canale de comunicare: afişe, 

pliante etc. Expunerea media este mai scazuta etc. Prin acest studiu am încercat să aflăm care sunt sursele din care se 

informează majoritatea tinerilor spectatori şi a celor pe care aceştia le cred cu adevărat eficiente. Rezultatele 

studiului arată că nu toate canalele de comunicare au fost la fel de eficiente în a transmite informaţii utile celor 

interesaţi. Internetul a fost principala sursă de informare cu privire la evenimentul cultural la care au participat 
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(preponderent reţelele sociale) urmată de presa cotidiană scrisa şi de afişe, pliante. În schimb, cele mai puţine 

informaţii detaliate despre eveniment au fost obţinute din ziare, pe calea undelor radio sau de la televizor.  

Un lucru îngrijorător pentru instituţiile culturale şi pentru site-urile specializate în promovarea de astfel de 

evenimente este faptul ca tinerii nu se simt deloc atraşi de modalitatea de comunicare pe care o practică, pe care o 

găsesc rigidă. Doar un singur respondent din cei 200 a menţionat ARCUB – este institutie, nu site specializat ca o 

sursă de informare cu privire la evenimentele culturale. Mai multă interactivitate şi creativitate în construirea şi 

răspândirea mesajelor i-ar face pe tineri mai receptivi. ai dreptate aici, dar cred ca se poate explica mai clar 

argumentul 

 

 

De asemenea, majoritatea respondenţilor găsesc foarte eficientă modalitatea de promovare a evenimentelor 

culturale prin intermediul noilor reţele sociale. 

 

Având în vedere faptul ca 71.0% din respondenţi au afirmat că de cele mai multe ori când participă la 

evenimente culturale o fac alături de prieteni, este evident faptul că aceştia îşi consultă prietenii preponderent prin 

intermediul reţelor sociale/internet înainte de a se hotărî cu privire la participare. Relevant pentru acest aspect este si 

faptul că aceştia petrec, în medie, mai mult de 3 ore pe zi pe internet (45.4% dintre respondenţi au declarat că petrec 

între 2 şi 4 ore pe zi, în vreme ce 41.7% au declarat că petrec peste 4 ore pe zi navigând pe internet). 
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Un alt aspect urmărit prin acest studiu a fost identificarea tipului de motivaţie care i-ar putea îndemna pe 

tineri să participe la astfel de evenimente. Cei mai mulţi tineri au declarat că pentru ca un eveniment cultural să îi 

atragă, acesta ar trebui să: aibă un subiect atractiv (78 respondenţi), să îşi dorească la acel moment să cunoască mai 

mult (29 respondenţi) şi ca evenimentul să beneficieze de o promovare mai mare şi mai creativă (18 respondenţi) 

Bineînteles, prima şi ultima recomandare sunt de cele mai multe ori interconectate, ceea ce crează un procent destul 

de mare de aderenţi. nu prea vad legatura intre subiectul evenimentului si modul in care este promovat acesta 

CONCLUZII 

Internetul a constituit pentru 56.8% dintre respondenţi sursa principală de informare cu privire la 

evenimentele cultural, în timp ce doar 22.1% s-au informat cu ajutorul promovării de tip outdoor, respectiv 0.5% din 

presă cotidiană scrisă. De menţionat este faptul că persoanele întrebate au avut posibilitatea de a indica una sau mai 

multe surse de informare, răspunsurile lor nefiind limitate la o singură variantă. Fiind rugaţi ulterior să fie foarte 

precişi cu privire la sursa de informare pe care o folosesc cel mai des pentru a se informa despre evenimentele 

culturale, rezultatele au fost acestea: Rețele sociale: 34 de respondenţi (Facebook - 28 şi Twitter - 6), Newsletter: 2 

respondenţi, Google/site-urile respectivelor institutii care organizeaza evenimentele: 46 de respondenţi, Publicatii 

online: 33 de respondenţi (Metropotam - 16, Port.ro -2, Yahoo grupuri - 1, Dadalog - 1, Bucuresteni.ro - 1, 

Evenimnentestudentesti.ro - 2, Cinemagia.ro - 1, Studcard - 1, StartUB - 1, Feeder - 1, Mixul de cultura - 1, 

Liternet.ro - 1, Miculparis.ro - 1, Urbee - 1, Timisoreni.ro - 1, Timeout - 1, Calendarevenimente - 1, Bilete.ro - 2, 

Infoarte.ro - 1), Presa scrisa: 28 de respondenţi (Sapteseri - 14, B24Fun - 20, Ziare locale - 2, Libertatea - 1, 

Academia Catavencu - 1), Prieteni/Cunostinte: 9 respondenţi, Radio: 5 respondenţi (RFI - 1, Radio ZU - 1, Radio 

Guerrila - 2, Smart FM - 1), Afise/Outdoor:  9 respondenţi, TV:  4 respondenţi (TVR Cultural - 1, ApropoTV - 2, 

TVR - 1). Un lucru foarte interesant de menţionat este unanimitatea răspunsurilor date de studenţii din Bucureşti şi 

Cluj care în promorţie de 74,2%, consideră că o promovare prin reţele sociale (Facebook, bloguri etc.) ar trebui să 

crească, ar fi mult mai eficientă. Totuşi, trebuie luat în considerare faptul că la întrebarea  Care este principala sursă 

de informare a dvs. pentru evenimentele culturale?, 10,2% din bucureşteni afirmă ca promovarea outdoor este de 

impact (afişe, flyere), în vreme ce un procent de 35.4% dintre tinerii clujeni află de evenimentele culturale din 

această sursă. Se remarca astfel rapiditate cu care se succed informaţiile în Capitală, dar şi multitudinea lor, face ca 

tinerii să nu mai fie receptivi la o astfel de promovare. Clujenii aleg să petreacă mai mult timp cu prietenii în mediul 

offline, 64.6% dintre ei alegând prietenii ca şi companie atunci când merg la evenimente, ceea ce îi transform 

automat în persoane mai atente la mediul outdoor.  


