
 

Rezultatele sondajului de opinie 

          Din chestionarul aplicat celor 160 de persoane care au participat la sondaj s-au desprins 

următoarele rezultate: 

 

1. Informații despre respondenți: 

- 74% au fost de sex feminin, 16% de sex masculin 

- 86% cu vârsta de 12-16 ani, 14% persoane aveau vârsta de 40-70 ani 

- 99% proveneau din Fălticeni sau din zona localității Fălticeni, doar  o persoană era din 

Târgul Neamț 

- 80 % din respondenți au fost elevi, doar 20 % au fost adulți 

2. Nivel de educație: 

- 34 % din elevi erau de gimnaziu, 66 % din elevi erau de liceu, doar 28% dintre cei 40 de 

adulți aveau studii superioare 

3. La întrebarea: Care obiect de patrimoniu din localitatea voastră este mai cunoscut și 

mai valoros în plan European, rezultatele au fost: 

- 65 % dintre respondenți au ales Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni 

- 21 % au ales Galeria oamenilor de seamă Fălticeni 

- 8 % au ales Casa memorială Mihail Sadoveanu Fălticeni 

- 4 % au ales Școala domnească din Fălticeni 

- 2 % au ales Primăria din Fălticeni 

4. La întrebarea: După părerea ta, care sunt valorile cele mai de preț ale patrimoniului 

local? 

- 76 % au răspuns monumentele arhitecturale  

- 24 % au răspuns tradițiile locale și din zona Fălticeni 

5. La întrebarea: Când a fost ultima dată când ați vizitat un obiectiv de patrimoniu 

local? 

- 48 % au răspuns “În urmă cu o lună“ 

- 38 % au răspuns “În urmă cu o jumătate de an“ 

- 14 % au răspuns “În urmă cu un an“ 

6. La solicitarea: Vă rugăm să evaluați modul în care sunt promovate de către mass-

media obiectele de patrimoniu local: 

- 62 % au răspuns “slabă“ 

- 21 % au răspuns “foarte slabă“ 

- 15 %  au răspuns “bună“ 

- 2 % au răspuns “foarte bună“ 

 



7. La solicitarea privind modul în care s-a realizat proiectul de campanie: 

- 56 % au răspuns “bună“ 

- 23 % au răspuns “foarte bună“ 

- 17 %  au răspuns “medie“ 

- 4 % au răspuns “foarte slabă“ 

 

 

Concluziile care se desprind din acest sondaj de opinie sunt următoarele: 

- Majoritatea respondenților consideră că Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni este 

cel mai valoros obiectiv de patrimoniu local; 

- Majoritatea respondenților consideră că monumentele arhitecturale sunt mai importante 

ca tradițiile în cuprinsul obiectelor de patrimoniu; 

- Vizitarea obiectelor de patrimoniu de către respondenți este destul de frecventă în zona 

comunității locale, deoarece numai în localitatea Fălticeni sunt patru muzee cu circuit 

deschis ce funcționează cu program normal; 

- Mass-media se implică destul de slab în promovarea valorii patrimoniale a muzeelor 

locale; 

- Campania de promovare realizată de echipa de proiect Euroscola de la Colegiul Național 

“Nicu Gane” din Fălticeni a contribuit cel puțin pentru o vreme la o mai bună 

mediatizare în plan local a Muzeul de Artă “Ion Irimescu” Fălticeni ca fiind unul din 

cele mai valoroase obiecte de patrimoniu local, național și european. 


