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STUDIU: 

PROFILUL PUBLICULUI DE ADOLESCENȚI DIN 

BUZĂU 

(CHESTIONAR: MARTIE 2020) 

 

- Stadiu de lucru: analiză parțială - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizare chestionar și analiză:  

Marina Hanganu – regizoare, secretar artistic al Teatrului „George Ciprian” Buzău 
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Scop:  

Studiul a avut ca scop sondarea preferințelor teatrale ale publicului de adolescenți din Buzău 

(14-19 ani) și a modalităților prin care Teatrul „George Ciprian” ar putea răspunde nevoilor lor 

culturale. Rezultatele ne pot ajuta să consolidăm relația cu publicul de adolescenți deja existent 

și totodată să atragem un public nou către teatru. 

 

Metodologie:1 

Am realizat un chestionar online cu 15 itemi închiși folosind Google Forms. În unele cazuri, am 

lăsat un spațiu în care respondenții puteau adăuga o altă variantă de răspuns în afara celor 

predefinite. Chestionarul a fost distribuit online în sistem închis, prin intermediul voluntarilor 

liceeni ai Teatrului „George Ciprian” și prin intermediul profesorilor de la liceele din orașul 

Buzău. Le mulțumim pentru sprijin atât celor care ne-au ajutat să obținem răspunsurile, cât și 

elevilor care au completat chestionarul! 

 

Populația studiată 
(publicul de 

adolescenți estimat) 

Probă  
(nr. respondenți) 

Nivel de încredere Marjă de eroare2 

500 197 90%  5% 

 

Profilul respondenților: 

Respondenții au vârste cuprinse între 14 și 19 ani și sunt elevi de liceu din orașul Buzău. Prin 

urmare, doar câțiva dintre ei au 14 ani (aproximativ 6%), respectiv 19 ani (aproximativ 8%). 

Cei mai numeroși sunt elevii de 16 ani (28%), urmați de cei de 17 ani (24%), 15 ani (18%) și 

18 ani (16%). 

 

 
1 Procentele din acest document au fost rotunjite (exemple): 3,4% => 3%, 3,5% (identic), 3,6% => 4%.  
2 Marjă de eroare calculată cu instrumente online: https://goodcalculators.com/margin-of-error-calculator/ 
(accesat 26.03.2020). 
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Majoritatea respondenților sunt fete (70%). Doar 30% dintre cei care au completat chestionarul 

sunt băieți. 

 

Majoritatea elevilor locuiesc în orașul Buzău (71%), dar sunt și persoane care fac naveta din 

afara orașului (30%). 
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Publicul existent: 

Am folosit întrebări de control pentru a delimita adolescenții care participă la spectacole de 

teatru de cei care nu participă deloc sau fac acest lucru extrem de rar. 

68,5% dintre respondenți (135 de persoane) fac deja parte din publicul Teatrului „George 

Ciprian”. Întrebați unde merg la teatru, 50% dintre ei3 au ales doar Teatrul „George Ciprian”, 

cealaltă jumătate optând atât pentru spectacolele noastre, cât și pentru spectacole de la alte 

săli din Buzău sau chiar din alte orașe.  

 

 

 

Cea mai mare parte a publicului existent merge la teatru ocazional (73%). O mică parte dintre 

adolescenți sunt un public fidel (6% nu ratează niciun spectacol, iar aproximativ 16% declară 

că participă la spectacole des). 5% din publicul existent participă la teatru doar în festivaluri.  

 

 
3 50% din 135 de elevi care fac parte din publicul teatrului. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Teatrul „George Ciprian” și teatre din alte 
orașe

Teatrul „George Ciprian”, alte săli din Buzău 
și teatre din alte orașe

Teatrul „George Ciprian” și alte săli din 
Buzău

doar Teatrul „George Ciprian”

Public existent
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Întrebați care este motivul pentru care merg la teatru, adolescenții au putut selecta mai multe 

opțiuni și au putut să adauge răspunsuri proprii. Majoritatea merg la teatru din proprie inițiativă 

(81%). Pe unii dintre ei îi aduc profesorii (21%) și doar o mică parte dintre ei sunt aduși de 

părinți (4%). 3% dintre adolescenți au adăugat că merg la teatru din pasiune, din interes, pentru 

că vor să urmeze o carieră în teatru, pentru că au primit invitație sau pentru că sunt aduși de 

prieteni. Unele dintre categorii se suprapun, totuși, astfel încât un elev poate veni la teatru din 

proprie inițiativă în unele ocazii și poate fi adus de profesori sau părinți în alte ocazii.  

 

 

 

Publicul potențial: 

31,5% dintre respondenți (62 de persoane) nu fac parte din publicul Teatrului „George Ciprian”. 

Aceștia fie nu participă niciodată la spectacole de teatru, fie nu participă la spectacolele 

organizate de Teatrul „George Ciprian”, fie nu sunt interesați de teatru (și probabil au completat 

chestionarul pentru că le-au spus profesorii). Această ultimă categorie nu a fost inclusă în 

analiza care urmează (6% dintre respondenți, adică 12 persoane). Prin urmare, respondenții 

care formează publicul potențial reprezintă 25% din numărul total (50 de persoane din 

197). 

86%4 dintre adolescenții care formează publicul potențial au răspuns „deși mi-ar plăcea, nu 

particip deloc la spectacole de teatru din diverse motive”. Putem încerca să descoperim aceste 

motive comparând analiza chestionarelor publicului existent cu analiza chestionarelor 

publicului potențial. 

 

 

 
4 43 de persoane 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

altele

pentru că mă aduc părinții

pentru că mă aduc profesorii

din proprie inițiativă

De ce mergi la teatru? (public existent) 
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Analiză comparativă 

 

Genul: 

 

Fetele sunt cei mai numeroși respondenți în ambele categorii de public. Publicul de băieți pare 

să fie mai greu de atras la teatru. Observația este întărită de faptul că procentul de băieți din 

categoria „public potențial” este mai mare comparativ cu procentul de băieți din categoria 

„public existent”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reședința: 

 

72% din publicul existent locuiește în orașul Buzău și 28% în alte localități din județul Buzău. 

68% din publicul potențial locuiește în orașul Buzău și 32% în alte localități din județul Buzău.  

Având în vedere diferența mică între procentul celor care locuiesc în oraș și merg la teatru și 

al celor care nu merg la teatru, deși locuiesc în oraș, sugerează că distanța față de teatru nu 

este principalul motiv pentru care adolescenții din a doua categorie nu participă la spectacole. 
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În funcție de spectacol, sunt dispus(ă) să plătesc un bilet la teatru în valoare de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum cumpăr bilete: 
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Ai urmări de acasă un spectacol transmis prin livestreaming? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefer spectacole cu o durată de: 
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Care sunt factorii care influențează decizia ta de a participa sau nu la un spectacol de 

teatru? (Poți selecta mai multe opțiuni.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

Durata spectacolului

Spectacolul e (co-)producție internațională

Numele regizorului

Posibilitatea de a socializa

Prețul biletului

Recenziile spectacolului

Faptul că sunt sau nu însoțit(ă) de familie sau prieteni

Numele actorilor

Spectacol gratuit sau am primit invitație gratuită

Recomandările cunoscuților

Subiectul piesei

Factorii care influențează decizia de a merge la teatru (public existent)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%

Durata spectacolului

Numele regizorului

Spectacolul e (co-)producție internațională

Spectacol gratuit sau am primit invitație gratuită

Numele actorilor

Posibilitatea de a socializa

Recenziile spectacolului

Prețul biletului

Recomandările cunoscuților

Faptul că sunt sau nu însoțit(ă) de familie sau prieteni

Subiectul piesei

Factorii care influențează decizia de a merge la teatru (public potențial)
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La ce fel de spectacole ai vrea să participi? (Poți selecta mai multe opțiuni.)  

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

altele (teatru de păpuși)

spectacol de circ

spectacol de operă

spectacol de dans

musical

dramă sau tragedie

comedie

Genurile preferate (public existent)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

altele (stand-up comedy)

spectacol de operă

spectacol de circ

spectacol de dans

musical

dramă sau tragedie

comedie

Genurile preferate (public potențial)

mailto:teatrulgeorgeciprian@yahoo.fr
http://www.teatrulgeorgeciprian.ro/


CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
TEATRUL „GEORGE CIPRIAN” 

Buzău, Aleea Castanilor nr. 1, Buzău, 120248; 
Tel. 0238-72.08.53; Fax: 0238-71.96.86; E-mail: teatrulgeorgeciprian@yahoo.fr 

www.teatrulgeorgeciprian.ro 
 

11 
 

 

Ce povești ți-ar plăcea să vezi la teatru? (Poți selecta mai multe opțiuni.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

altele

SF

de epocă

fantastice

piese sau dramatizări din programa școlară

de dragoste

inspirate din fapte reale

Poveștile preferate (public existent)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SF

de epocă

fantastice

piese sau dramatizări din programa școlară

de dragoste

inspirate din fapte reale

Poveștile preferate (public potențial)
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Care dintre următoarele „ingrediente” fac ca spectacolul de teatru să fie mai atractiv pentru 

tine? (Poți selecta mai multe opțiuni.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

spectacolul NU folosește tehnologii digitale

ai un rol în spectacol și poți participa direct la acțiune

te poți plimba prin spațiu/decor, urmărind actorii care joacă în 
diverse spații

spectacolul e jucat de adolescenți

se joacă în spații neconvenționale (aer liber, casă veche, cafenea 
etc.)

folosirea tehnologiilor digitale (video-proiecții, decoruri virtuale, 
realitate virtuală, animații digitale, aplicații digitale interactive, 

video-conferință etc.)

Ingredientele care ar face spectacolul mai atractiv (public existent)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

spectacolul NU folosește tehnologii digitale

ai un rol în spectacol și poți participa direct la acțiune

se joacă în spații neconvenționale (aer liber, casă veche, cafenea 
etc.)

spectacolul e jucat de adolescenți

te poți plimba prin spațiu/decor, urmărind actorii care joacă în 
diverse spații

folosirea tehnologiilor digitale (video-proiecții, decoruri virtuale, 
realitate virtuală, animații digitale, aplicații digitale interactive, 

video-conferință etc.)

Ingredientele care ar face spectacolul mai atractiv (public potențial)
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