ANALIZA PUBLICULUI DIN PLANETARIILE ROMÂNEŞTI
(2008 - 2011)
Remus Petre CÎRSTEA
În cadrul primei sesiuni de comunicări ştiinţifice şi de mare utilitate publică pentru
astronomia educaţională performată cu ajutorul planetariilor, reuniune de interes naţional
desfaşurată în bătătura celui mai performant planetariu digital din Romania, la Bârlad, observarea şi
analiza publicului acestor instalaţii multimedia însolite, deocamdată, în România, are rolul de a
propune şi chiar de a insista obiectiv asupra unor corecţii în planurile viitoare de dezvoltare a
acestei noi activităţi din spaţiul cultural-educaţional românesc: organizarea şi operarea de planetarii
educaţionale.
Planetariile educaţionale, de la idee la operare, constituie un domeniu de activitate culturală
aflat într-o stare incipientă în România timp de peste 40 de ani, de la inaugurarea primului
planetariu la Baia Mare, în vara anului 1969.
Până la inaugurarea în anul 2008 a primului planetariu digital la Pitesti, în România,
planetariile funcţionau mai mult ca nişte curiozităţi tehnologice, menite mai ales să atragă turişti,
decât ca instituţii publice de educaţie prin astronomie. Fireşte, erau instalate, în ordinea inaugurării,
în Baia Mare, Constanţa, Suceava. În anii ’80 se încearcă retehnologizări şi chiar experimente
muzeotehnice şi educaţionale în astronomie interesante, precum planetariul de la Bacău – o
instalaţie de planetariu opto-electro-mecanic tip ZKP 2 şi o expoziţie despre Univers şi tehnologia
spaţială, montată într-un turn de apă-monument istoric. Eclipsa totală de Soare din 1999 lasă în
urmă doar o sală de proiecţie neterminată în Bucureşti, însă multe instituţii publice, asociaţii şi
cluburi vor reconsidera cu acest prilej importanţa educaţiei prin astronomie în comunităţile în care
işi desfăşoara activitatea.
Suntem în anul 2011. Vă propun să consultaţi rezultatele primei analize cantitative şi
calitative a publicului care a dorit să participe la acest mod de cântărire a activităţii planetariilor. Au
completat chestionarul 336 de vizitatori ai planetariilor din Baia Mare, Bârlad, Galaţi, Suceava,
două planetarii digitale noi, 2 planetarii opto-mecanice consacrate şi membri ai grupurilor de
discuţii pe teme de astronomie observaţională şi educaţională din România: sarm, Anul
Internaţional Astronomic.
Primele date se referă chiar la localizarea, tipul, momentul şi deţinătorul planetariului
montat pe meleagurile româneşti. Aceste date ne ajută să înţelegem distribuţia teritorială a acestor
echipamente speciale de educaţie, interesul dovedit de anumite comunităţi în promovarea şi
susţinerea astronomiei educaţionale.
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Figura nr.1. Pe scurt ...Planetariile româneşti.
Planetariile din România, multe-puţine, cât degetele de la mâini, au presupus serioase
eforturi de lobby, de justificare a utilităţii publice, de implementare locală şi de planificare a
realizări lor alături de resursele financiare locale şi europene atrase pentru achiziţia echipamentelor
de planetariu. Ponderea planetariilor publice este de 4/5. Planetariile private se afla chiar în primii
ani de activitate şi nu sunt decât rezultatul unor iniţiative remarcabile, însolite, de pionierat în
domeniul realizării unor astfel de spaţii de educaţie prin astronomie.
După euforia inaugurării planetariilor, teoretic, urmează etapa în care se conturează, se
consolidează şi se dezvoltă o echipă de utilizatori de planetarii, formată din personalităţi cu
capacităţi şi potenţiale polivalente, unicate pe piaţa muncii din România. De această echipă depinde
calitatea operării funcţionale şi a actului educativ făcut cu ajutorul planetariul. In tabelul de mai jos,
iată echipa românească, cu principalele caracteristici cantitative şi calitative:

Figura nr. 2. Echipa ... în planetariile româneşti.
Dacă ne aşteptăm ca echipa să se afle doar sub cupola planetariului, în spaţiile tehnice şi în
biroul de documentare, pierdem în fiecare clipă investiţia şi încrederea acordată. În general, în
Franţa, animatorii de planetariu işi petrec o treime din timpul profesional printre spectatori şi
vizitatori ai planetariului, organizând conferinţe, mese rotunde, zile, serii şi campanii de orbservaţii
astronomice şi de activităţi interactive dedicate astronomiei educaţionale, co-produc şi participă la
producţii multimedia de informare în masă, propuse de presă, propuse presei locale ori naţionale.
La noi, aceste aspecte ale vieţii de planetarist sunt numite activitati complementare. Unii dintre
planetariştii români şi educatori în astronomie pot impărtăşi cum au avut succes, ori cum au eşuat
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astfel de activităţi esenţiale în atragerea publicului în sala de planetariu. Am incercat să facem o
radiografie a acestor activităţi complementare în funcţie de planetariu.

Figura nr. 3. Activităţi complementare.
Din punctul de vedere al vizitatorilor, al spectatorilor de planetarii, numărul acestora a
crescut la nivel naţional în perioada dintre 2008-2010. Se constată faptul că, în anul inaugurării,
planetariile noi au atins şi chiar au depaşit succesul de public al planetariilor consacrate (a se vedea
graficul Vizitatori, 2008-2010). Oricare ar fi motivaţiile la modă, publicul vine la planetariu pentru
ca îl consideră o modalitate de cunoaştere a lumii şi un motor de educaţie. Acest răspuns franc ne
îndeamnă să investim în performanţele echipei planetariului şi să diversificăm activităţile
educaţionale sub bolta planetariului. Se constată un răspuns corect dat celor care au insistat că
planetariile să fie noduri culturale locale şi regionale (a se vedea graficul Ce este planetariul în
ochii vizitatorilor sai? ).

Figura nr. 4. Ce este planetariul în ochii vizitatorilor săi?
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Figura nr.5. Vizitatori 2008 – 2010.
La întrebarea: La ce tip de spectacol de planetariu doriţi să participaţi?, cele mai multe
răspunsuri i-ar fi făcut fericiţi pe cei care au inventat simulatorul astronomic cunoscut marelui
public sub denumirea de planetariu.
Aproape jumătate dintre corespondenţi au ales simulatorul astronomic, funcţia planetariului
care permite lecturile de boltă cerească. În acelaşi moment, publicul este curtat de cinematografe cu
proiecţii 3D intermediate, de ofertele programelor de televiziune. Planetariul iţi oferă o incursiune
interactivă în descifrarea celei mai importante imagini din viaţa umanităţii – cerul. Cinematogaful şi
televizorul – meniuri de divertisment şi informaţii liniare şi efemere.

Figura nr.6. La ce tip de spectacole de planetariu doriţi să participaţi?
Durata spectacolului de planetariu? Un aspect al sondajului confirmă necesitatea producerii
unor spectacole de planetariu interactive care să fie oferite atenţiei şi răbdării celor care doresc să
petreacă 45-60 de minute într-un spaţiu educaţional. O cerere făcută parcă de profesori şi de elevi!
Asupra tipului conţinutului multimedia proiectat, răspunsurile confirmă caracteristica principală a
proiecţiei digitale: simularea profunzimii de câmp vizual, respectiv proiecţia 3D vizibilă fară
ochelari, posibilă datorită ecranului de tip cupolă.
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Figura nr. 7. Durata spectacolului!

Figura nr. 8. Tipul conţinutului proiectat.
Următorul grafic atrage atenţia asupra responsabilităţii pe care o au autorităţile locale,
regionale şi naţionale în vederea utilizării resurselor instituţiilor culturale şi educaţionale
subordonate spre atingerea obiectivelor educaţiei prin astronomie şi ştiinţelor spaţiale. În Europa
este în derulare un program regional de sprijinire a acestui tip de educaţie în deceniul curent. În
România căutăm încă răspunsul la întrebarea retorică prin care introducem informaţiile cuprinse în
graficul de mai jos.

Figura nr. 9. Cine, cum şi unde trebuie să facă planetarii în România?
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Respondenţii chestionarului nostru ar putea fi însumaţi şi descrişi şi de informaţiile aflate în
următoarele grafice referitoare la vârsta acestora şi la nivelul dânşilor de educaţie. Le mulţumesc lor
şi colegilor din planetarii care au fost operatori de interviu ad hoc!

Figura nr. 10.Vârsta celor care au fost amabili să ne răspundă la întrebările legate de planetarii!
Din anumite motive, mai mult ori mai puţin obiective, nu există publicate ori accesibile baze
de date referitoare la publicul planetariilor româneşti în perioada cuprinsă între anii 1969-2008.
Dincolo de preferinţe confirmate de prestigiu, de ofertele tehnologice moderne, de condiţiile
comerciale şi de management specifice, planetariul este inventat, actualizat tehnic şi ca utilizări spre
a fi pus la dispoziţia publicului aflat în căutarea înţelegerii cerului înstelat.
În loc de concluzie a acestei prime analize calitative şi cantitative, vă propun să completaţi
un alt chestionar, redactat de colegii de la APFL şi aplicat în Franţa în ultimii doi ani, rezultatele
sale fiind publicate anul trecut în revista Planetarium.

Figura nr. 11. Nivel de Educaţie.
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