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Impactul Internet-ului asupra afluxului de vizitatori spre muzee
Asist. Razvan BOLOGA
Catedra de Informatica Economica, A.S.E. Bucuresti
The article aims to advocate the idea that the Internet, as it exists nowadays, is an excellent
way to increase the popularity of to uristic objectives. We will study a conjecture observed in
the case of the Bran castle (Dracula’s castle) in the early years of the Internet, between 1995
and 2000. A simplified model, which can be used for financial decisions, will also be presented.
Keywords: Internet, cultural heritage, Bran, Dracula.

I

ntroducere
Se stie ca astazi Internetul reprezinta o
modalitate foarte buna pentru a atrage turistii
spre diverse obiective. În momentul în care
Internetul a devenit un fenomen de masa, în a
doua jumatate a deceniului trecut, numeroase
muzee si regiuni au început sa înregistreze
cresteri masive ale numarului de vizitatori,
uneori chiar fara ca ele sa fi facut eforturi suplimentare în acest sens. Explicatia consta în
faptul ca mijloacele de comunicare disponibile pe Internet au marit substantial popularitatea anumitor obiective turistice atragatoare si
cunoscute, dar mai putin laudate prin mijloace conventionale . Interesant este faptul ca în
multe cazuri institutiile culturale nu au fost
implicate direct in promovarea pe Internet a
respectivelor obiective turistice. Rec lama a
fost facuta adesea de turis ti. Acestia , impresionati de ceea ce au vazut, au creat mici pagini web cu impresii de vacanta. Aparent neînsemnate, paginile au jucat un rol important
odata ce au fost înregistrate în motoarele de
cautare si au putut fi gasite de cei care cautau
informatii despre anumite obiective.
Un model simplificat
Modelul care va fi prezentat în continuare e ste inspirat din cel descris de domnul academician Florin Filip în [FILIP2001]. La acesta
au fost adaugate si une le elemente de sprinse
din discutiile directe cu specialis ti în turism.
Sa ne imaginam un anumit obiectiv turist ic.
Un vizitator poate sa ajunga acolo fie prin intermediul unui ghid (prieten sau agentie turistica) fie prin eforturi proprii atunci când e
mânat de curiozitate spre un loc despre care a

aflat într-un fel sau altul. Avem asadar urmatoarea egalitate:
Numar de vizitatori(NV)=Vizitatori sositi cu
ghid(VG)+Vizitatori sositi pe cont propriu(VC)
Detaliind, vom presupune ca vizitatorii sositi
cu ghid îsi bazeaza decizia pe informatiile
obtinute din urmatoarele surse: date despre
costuri (CS), recomandari directe de la om la
om (aici intra si impresiile din vizitele anterioare), informatii din presa sau alte materiale
tiparite si informatiile obtinute de pe Internet.
La acestea se mai adauga si elemente cum ar
fi preferintele individuale, dispozitia de moment, atentate teroriste etc. Asadar numarul
vizitatorilor directi (VG) este functie de aceste informatii: VG=F(CS,RD,IP,II,AE) unde:
• F = o functie pe care o presupunem liniara;
• CS = costuri;
• RD = recomandari directe ;
• IP = informatii din presa si alte materiale
tiparite;
• II = informatii obtinute de pe Internet;
• AE = alte elemente.
Pentru vizitatorii sositi pe cont propriu, pe
lânga factorii de mai sus trebuie sa tinem
seama ca ei pot veni s i fara sa aiba informatii
prealabile despre obiectivul respectiv (de
exemplu zarindu-l din întâmplare). Vom nota
acest factor întâmplator cu FI. Avem astfel
relatia: VC=G(CS,RD,IP,II,FI,AE) unde:
• G = o functie pe care o presupunem liniara;
• CS,RD,IP,II,FI,AE au semnificatiile descrise mai sus.
Avem astfel relatia:
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NV=F(CS,RD,IP,II,AE)+G(CS,RD,IP,II,FI,
AE)
Ne vom lua libertatea de a neglija variabila
AE considerând ca impactul ei este constant
pe o perioada de timp redusa si prin urmare
nu influenteaza semnificativ evolutia pe care
ne propunem sa o studiem. De asemenea, putem sa exprimam dependentele cu ajutorul
unei singure functii rezultate prin compunerea celor doua functii de mai sus. Asadar
formula devine:
NV=H(CS,RD,IP,II,FI) unde H este o functie liniara rezultata prin compunerea lui F cu
G.

•
•
•
•

vizitatori
Venituri totale
(mii lei)
din taxe
din foto
din publicatii
alte venituri

Analiza modelului în cazul Muzeului Bran
În cele ce urmeaza vom analiza evolutia numarului de vizitatori ai Muzeului Bran. Motivul principal pentru care am ales acest caz
este faptul ca muzeul prezinta interes prin legatura strânsa cu legenda lui Dracula. Pentru
a putea pune în evidenta impactul Internetului am ales perioada 1995-2000. În analiza
vom tine cont atât de numarul de vizitatori
cât si de veniturile obtinute de muzeu si de
distributia acestora. Datele folosite provin
din documentele interne ale muzeului Bran
[DIBRA2003] obtinute prin amabilitatea
domnului director Raul Mihai. Datele folos ite sunt reprezentate în tabelul si graficul de
mai jos:
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Stim de asemenea ca în perioada 1995-2000
în cadrul Muzeului Bran nu s-au realizat investitii majore, cheltuielile limitându-se la
reparatii curente. Acest detaliu este important
deoarece exclude pos ibilitatea ca numarul de
vizitatori sa varieze datorita schimbarii imaginii muzeului.
Se observa cu usurinta o crestere mare a nu-

1998

1999

2000

marului de vizitatori începând cu anul 1998,
salt ul brusc fiind elementul central al ana lizei. Pentru a gasi o explicatie vom folosi
functia introdusa în modelul de mai sus.
Scopul este sa cautam variabilele responsabile pentru cresterea numarului de vizitatori începând cu 1998. Pentru început vom lua în
calcul variabila CS (costuri de acces). Prin
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aceste costuri nu întelegem numai pretul biletului de intrare ci si costurile legate de efectuarea unei vizite cum ar fi: pretul transportului, costul suvenirurilor, costul meselor etc.
Au scazut aceste costuri în 1998 fata de anii
anteriori? Nicidecum. Se stie ca 1998 a fost
un an de scadere economica severa pentru
România , deci numarul de vizitatori ar fi trebuit mai degraba sa scada ca urmare a scaderii nivelului de trai. De fapt situatia economica a României s-a înrautatit serios si continuu
între anii 1997-1999. Asadar, factorul cost a
influentat negativ numarul de vizitatori, iar
faptul ca acesta a crescut totusi se datoreaza
unui alt factor care a contracarat impactul
negativ al variabilei costuri.
A doua variabila care ar fi putut cauza cresterea este RD (recomandari directe de la om la
om). Având în vedere ca nu au existat campanii de marketing sau alte motive ca muzeul
sa fi fost recomandat mai mult în 1998 decât
în anii anteriori, putem sa neglijam ipoteza ca
variabila RD ar fi condus la cresterea numarului de vizitatori.
A treia variabila care trebuie luata în consid erare este IP (informatii din presa si materiale
tiparite ). Se stie ca dupa 1990 au curs râuri
de cerneala pe marginea legendei lui Dracula.
Aceasta a ridicat foarte mult numarul de vizitatori ai muzeului Bran la începutul anilor
’90 însa nu putea sa fi avut un impact semnificativ în 1998. Prin urmare excludem ipoteza conform careia variabila IP ar fi responsaMotor de cautare
Yahoo
Google
Altavista
Se poate vedea cu usurinta interesul deosebit
pentru legenda contelui Dracula. Acest interes izvoraste în principal din misterioasa fa scinatie pe care Bram Stoker a construit -o în
jurul lui Vlad Tepes.
Dupa cum se poate vedea din modelul folosit
de noi rezulta ca singura variabila responsabila pentru cresterea masiva a numarului de
vizitatori este II (informatiile de pe Internet).
Concluzia este sustinuta din plin de rezultate-
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bila pentru cresterea numarului de vizitatori.
Variabila FI (factori întâmplatori) nu prezinta
importanta deoarece castelul Bran este izolat
iar un vizitator nu poate ajunge la el din întâmplare. Daca în unele cladiri din zona P ietei San Marco din Venetia intra multi turisti
care trec pe acolo fara sa aiba informatii
prealabile despre ceea ce viziteaza , în cazul
unui obiectiv îndepartat (cum este castelul
Bran), factor ul întâmplator este neglijabil.
Singura variabila ramasa în calcul este II (informatiile obtinute de pe Internet). Pentru a
vedea impactul acestei variabile, trebuie sa
ne amintim ca Internetul a început sa se raspândeasca în forta pe la mijlocul anilor ’90,
iar începând cu 1996 s-a înregistrat un “boom” atât în privinta conectarilor cât si a materialelor publicate pe diverse site-uri. Ca
urmare majoritatea elementelor culturale si
sociale populare au început sa se regaseasca
pe Internet. Dracula nu a fost o exceptie .
Fascinatia extraordinara pentru înneguratul
personaj i-a oferit repede lui Dracula un loc
de cinste pe Internet. Majoritatea materialelor
publicate pr ovin de la turistii care au vizitat
castelul Bran, societati, fundatii si diverse
firme de turism.
Numarul materialelor publicate pe Internet pe
tema Dracula este enorm. O cautare realizata
pe principalele trei motoare de cautare pe data de 15 Octombrie 2003 a produs urmatoarele rezultate:

Numar de rezultate pentru cuvântul
cheie “Dracula”
636000
728000
383551
le produse de motoarele de cautare care indica existenta unui numar foarte mare de pagini
despre Dracula. Materialele în format electronic au marit apetitul turistilor pentru a vizita castelul Bran punând la dispozitie si toate detaliile necesare.
Pentru a întari si mai mult aceasta concluzie,
vom calcula coeficientul de corelatie între
numarul de vizitatori si numarul de conexiuni
Internet înregistrate la nivel global între
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1995-2000. În conformitate cu [Kelly2002] mondial (practic din ta rile cu nivel ridicat si
numarul de conexiuni înregistrate la nivel mediu de dezvoltare) este:
(milioane)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
14.4
21.8
29.7
43.2
72.4
104
Coeficientul de corelatie între numarul de vizitatori si numarul de conexiuni pentru Muzeul Bran este 0.842, ceea ce indic a o corelatie strânsa, sustinând rezultatele obtinute anterior.
Determinarea expresiei functiei care indica numarul de vizitatori
Vom încerca în cele ce urmeaza o regresie. Î n
cazul de fata functia ai carei coeficienti vor fi
estimati prin metoda celor mai mici patrate
are expresia y=m1x1+m2x2+b unde y este
numarul de vizitatori, x1 sunt costurile de acces, iar x2 informatiile obtinute de pe Internet.
Problema principala este legata de cuantificarea celor doua variabile. În cazul costurilor ,
cuantificarea este dificila deoarece acestea au
o structura complexa (costul biletului, trans-

Conexiuni(mil.)
Ritm consum final(%)

1995
14.4
10.8

1996
21.8
7

Calculând coeficientii functiei de regresie
prin metoda celor mai mici patrate obtinem
valorile m1=156377.1, m2=1014.25 si b=1963.6. Coeficientul de regresie este r=0. 77,
ceea ce repr ezinta o valoare buna si arata ca
functia astfel estimata prezinta interes.
Se poate face si o predictie a numarului de
vizitatori care se si confirma destul de bine
pentru anii urmatori. Trebuie însa reamintit
ca am efectuat calculele anterioare pentru o
perioada scurta de timp în care numarul de
vizitatori depindea doar de costuri si numarul
de informatiile obtinute de pe Internet. Asadar predictiile trebuie sa se limiteze la perioade în care aceasta presupunere este adevarata. Orice modificare a factorilor pe care
i-am considerat constanti schimba datele
problemei, iar functia anterioara nu mai este
utila.

portul, cazarea, alimentatia , suvenirurile si
multe altele). Cum nu avem date pentru a
masura cu exactitate aceste costuri pe o perioada mare de timp, le vom estima cu ajutorului unui indicator macroeconomic. În cazul
de fata , o estimare acceptabila este oferita de
ritmul anul al consumului final. Am ales
acest indicator deoarece el are un impact major asupra categoriilor de costuri enumerate
mai sus si prin urmare se poate presupune ca
detine un procent de inertie explicata foarte
mare. Cuantificare a informatiilor obtinute de
pe Internet va fi facuta cu ajutorul numarului
de conexiuni. Aceasta estimare este acceptabila deoarece informatiile disponibile sunt
strâns legate de numarul de conexiuni.
Ritmul anual al consumului final, si numarul
conexiunilor anuale sunt prezentate în tabelul
de mai jos:
1997
29.7
-4.3

1998
43.2
-4.1

1999
72.4
-4.5

2000
104
1.7

Concluzii
Rolul expune rii de mai sus este de a aduce în
discutie o conjunctura conform careia Inte rnetul a generat o crestere masiva a numarului
de vizitatori ai Muzeului Bran în perioada
1997-2000. Argumentele prezentate arata ca
Internetul este o excelenta modalitate de a
atrage utilizatorii spre diverse obiective turistice. Experienta castelului Bran este semnificativa în acest sens, însa nu poate fi extinsa
decât la acele locuri care pot fi identificate
printr-un cuvânt cheie foarte cunoscut.
„Dracula” este un astfel de cuvânt cheie, binecunoscut multora. Pentru locurile turistice
care nu poarta o faima semnificativa, trebuie
facute investitii în promovare. Internetul ajuta mult si în aceste cazuri însa lucrurile nu
merg de la sine ca în cazul castelului Bran.
De asemenea se observa ca saltul numarului
de vizitatori este mare, mai ales pe fondul
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unei scaderi economice nationale severe.
Practic , în 1998 au venit cu 45% mai multi
vizitatori decât în 1997, ceea ce a generat venituri cu 65% mai mari, adica aproximativ
600 de milioane de Lei. La cursul mediu de
schimb din 1998 aceasta înseamna 67.000
USD! Este un indiciu care ne ofera posibilitatea de a ne face o imagine asupra cât se poate
investi în promovare pe Internet fara a depasi
limitele rentabilitatii.
Putem concluziona ca Internetul trebuie avut
în vedere mai ales când este vorba de promovarea unor zone turistice identific abile printrun cuvânt cheie. Cresterea prof iturilor este
cons iderabila având în vedere ca mesajul este
diseminat catre sute de milioane de persoane
care folosesc zilnic Internetul.

59

Bibliografie
1. [FILIP2001] A cybernetic model of computerization of the cultural heritage. Filip,
F.G., D.A. Donciulescu, Cr. I. Filip 2001.
Computer J. of Moldova, 9(2), 101-112.
2. [DIBRA2003] Documente interne ale
Muzeului Bran
3. [KELLY2002] Global Internet Connectivity: A critical success factor in the information economy, Tim Kelly, ITU 2001
4. [PINE1999] The Experience Economy,
B.J. Pine, J. Gilmore, Harvard Business
School Press, Boston, Massachusetts 1999

