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Abstract: Brand, branding… termeni cunoscuţi de toţi, mai puţin înţeleşi şi utilizaţi. în structurile infodocumentare. 
Brandingul, un domeniu managerial în dezvoltare, se deplasează de la periferie către centrul preocupărilor 
instituţionale şi pătrunde şi în societăţile de binefacere, în domeniul artistic, cultural şi învăţământul universitar 
ţi chiar şi în cel infodocumentar. Brandingul înglobează şi este asociat cu marketingul, designul, comunicarea 
internă şi externă şi resursele umane. Devine canalul prin care biblioteca se prezintă intern şi în faţa diverselor 
medii externe. Influenţează fiecare parte a organizaţiei şi fiecare public al bibliotecii - tot timpul, peste tot. 

 Elaborarea, implementarea, menţinerea, dezvoltarea brandului este o activitate dificilă, nu este un 
exerciţiu pentru bibliotecile pasive, inerte. Exerciţiul de branding este pentru bibliotecile pentru care 
diferenţierea devine esenţială, pentru bibliotecile care transpun rapid în rezultate concrete a ceea ce învaţă, 
pentru bibliotecile care inovează continuu, pentru bibliotecile care-şi perfecţionează şi-şi îmbunătăţesc 
continuu relaţia cu utilizatorii. 

Articolul sintetizează definiţiile de brand, evidenţiază vectorii brandului, evoluţia brandului de la origini până 
la importanţa lui de astăzi, exemplifică cu realizările Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. 

Concluzia la care ne trimite articolul este că o bibliotecă îşi poate atinge potenţialul maxim numai tratând cu 
maximă seriozitate brandul.  

 

Cuvinte-cheie: instituţii infodocumentare, brand, branding, identitate, managementul brandului, vizibilitatea 
brandului; valorile brandului, publicurile bibliotecii, fidelitatea utilizatorilor; experienţa utilizatorului.    

 

 

Forţa pieţei transformă societatea în una consumeristă. Valoarea acestei societăţi este: 
consum, deci exist!  Societatea actuală mai este supranumită şi societatea surplusului şi a excesului. 
Oricum ar fi numită şi supranumită această societate generează criza instituţiilor culturale, care nu-
şi pot identifica nişa specifică în acest amalgam consumerist. După cum afirmă Mircea Mitruţiu 
criza instituţiilor înseamnă golirea templelor bazate pe valori şi credinţe... şi demolarea turnului 
care le  proteja... mall-ul este noul  templu. Mircea Mitruţiu lansează şi o chemare-invitaţie: 
Oameni şi organizaţii, ieşiţi în evidenţă, dacă nu vreţi să ieşiţi din joc. Faceţi valuri ori veţi 
dispărea! 

Trăim într-o lume a brandurilor,  chiar dacă, bibliotecile ignoră brandul şi brandingul, în cel 
mai bun caz considerându-l un simplu instrument de marketing. Trăim într-o lume în care 
principalele active instituţionale sunt  know-how-ul, cunoaşterea şi brandul. 



Ce este un brand? Ce înseamnă branding?  

Cuvântul „brand" este în ochii şi urechile noastre permanent – fie îl auzim la radio, îl vedem la 
televiziune, în magazine, în publicitatea stradală, în mass-media tipărită etc. Specialiştii, reprezentanţii 
mas-media şi chiar publicul consumator de servicii au adus acest cuvânt în prim plan. Ajunge şi în 
instituţiile infodocumentare, ca instituţii prestatoare de servicii. Acest interes pentru brand a fost 
stimulat de o serie de schimbări [5] printre care se numără: 

— evoluţia tehnologiei digitale 
— apariţia ideii de organizaţii de mare vizibilitate 
— brandingul se deplasează de la periferie către centrul preocupărilor instituţionale 
— brandingul  pătrunde şi în societăţile de binefacere, în domeniul artistic, cultural şi învăţământul 

universitar 
— şi, poate cel mai important, apariţia în secolul al XXI-lea a unei societăţi, dar si a unor organizaţii, 

mai responsabile.  
Sintetizând multele definiţii de brand întâlnite în diverse publicaţii şi site-uri putem spune că un brand 

este, în definitiv, o organizaţie, un produs sau un serviciu cu personalitate.  

Un brand este un nume!  

Ce  este un nume? Un trandafir v-a mirosi la fel de dulce, indiferent de numele pe care i-l dăm  zicea 
William Shakespeare. Nu, nu-i adevărat, susţin Al Ries şi Jack Trout, Shakespeare s-a înşelat. Un trandafir, 
dacă ar fi numit altfel, nu ar mai avea aceeaşi mireasmă... tocmai de aceea, cea mai importantă decizie de 
marketing în industria parfumurilor este alegerea numelui de brand [1] .  

Unii oameni consideră branduri produsele insistent promovate ca detergentul Tide plus sau 
săpunul Dove; antiprespirantul Rexona  sau  cafeaua ILLI, produse de parfumerie Nina Rici sau 
Carolina Herera..., cosmetice  - Gerovital, Garnier, Oriflame, Viorica Cosmetic etc. 

Oamenii consideră branduri şi mall-urile, supermarketurile, magazinele care vând produse 
de brand. Unii oameni preferă N1, alţii Metro,  unii Everest, Valentina, Fourshet. Fiecare din cei care 
optează pentru un magazin sau altul  îl percepe ca pe un brand pe care-l consideră bun, îl preţuiesc 
admiră, promovează şi altora. 

Mulţi asociază brandurile cu produsele Glamoor. Pentru alţii brandul este un simbol, un logo, o 
mâzgălitură (vorba lui Alexe Rău) pe produsele unei biblioteci, pe un site, pe o carte de vizită sau 
chiar pe uşile sau capota  unei maşini instituţionale.  Brandul este privit cu îndoială de către 
bibliotecari, sau chiar respins de unii dintre ei. 

  De ce avem nevoie de branding?  

Pentru ca avem nevoie de public! 

Publicul, adică utilizatorii noştri, primeau ce li se oferea! Vremurile sa-u schimbat. Pur şi 
simplu nu mai este aşa. Proliferarea mijloacelor de comunicare, tehnologia informaţiei (IT), site-uri, 
bloguri; evoluţia publicului într-unul complex, sofisticat, cu tipuri comportamentale, cu bizarerii 
individuale, omogenitatea crescândă a produselor şi serviciilor; competitivitatea crescândă în 
fiecare domeniu de activitate, apariţia unei societăţi căreia îi pasă; dar, dincolo de acestea, 
necesitatea ca bibliotecile de astăzi să iasă la rampă şi să comunice cu toate publicurile lor - au 



afectat echilibrul puterii  (biblioteca / utilizator) şi fac  ca brandul instituţional să fie esenţial pentru 
dezvoltare, pentru viaţă  sau supravieţuire în secolul al XXI-lea. 

Brandurile produselor sunt direcţionate, de obicei, către un public extern. În biblioteci produsele 
şi serviciile sunt orientate spre un public intern  - cel ce vine la bibliotecă, considerat  predominant 
utilizatorul – elevul, studentul, care au nevoie să apeleze la biblioteci... pe ei şi-au clădit mult timp 
politicile, serviciile, strategiile, bibliotecile. Foarte puţine, de foarte puţine ori au luat în calcul 
potenţialii utilizatori...  

Dar publicurile externe devin din ce în ce mai importante pentru biblioteci. Poate de aceea am ajuns la 
rezultatele pe care le avem astăzi / un public rarefiat ca componenţă şi aproape omogen, aproape stabil 
ca număr, chiar cu o tendinţă certă de diminuare, ... trebuie să ne orientăm spre publicuri potenţiale. 
Dar cum? Oferind in continuare ce le oferim celor din interior? Lor le oferim ca să-i menţinem. Dar 
ca să-i atragem  pe cei externi pentru a-i înmulţi pe cei interni avem nevoie de o altă politică, de 
schimbare a ceva... nu mai pedalăm pe aceleaşi principii, valori, concepte, paradigme...complexe.  

Bibliotecile nu se îngrijorau de imaginea, de identitatea, de reputaţia lor. Amintim, în context, 
strigătele unui personaj al lui Shakespeare: Reputaţia, reputaţia, reputaţia! Mi-am pierdut reputaţia.  
Am  pierdut partea mea nemuritoare... Bibliotecile nu se preocupau de  reputaţie şi deci, nici de 
viitorul lor.  Acum totul s-a schimbat.  Se conştientizează că reputaţia bibliotecii este o resursă foarte 
valoroasă ce trebuie administrată într-o manieră coerentă, sofisticată şi durabilă. 

Identitatea, în diversele ei forme de manifestare, ne-a acaparat minţile şi inimile pentru că 
ţinem morţiş să ne exprimăm nevoia de a aparţine, dar şi de a ne detaşa, noi şi aspiraţiile noastre, de 
cei din jur.  

Identitatea a fost ideea ce a marcat secolul al XX-lea, brandingul  marchează secolul XXI.  Dar 
bibliotecarii din secolul XXI, nu ştiu să definească un brand, nu ştiu să creeze, să administreze, să 
implementeze şi să menţină un brand. 

Bazându-ne pe definiţia lui William J. McEvan  [4] putem defini, pentru structurile 
infodocumentare,  brandul ca  Ansamblul impresiilor pe care le capătă utilizatorul ca rezultat al vizitelor 
la bibliotecă.  

Există o diferenţă extrem de importantă între o bibliotecă şi o experienţă în aceeaşi bibliotecă; 
există o diferenţă între o experienţă dintr-o bibliotecă oarecare şi o experienţă la biblioteca HASDEU 
(bună sau rea, dar există o diferenţiere). Este o experienţă care diferă de la o biblioteca la alta, în ciuda 
eforturilor bibliotecii X, de exemplu,  de a crea o experienţă unică, ei, utilizatorii preferă o altă 
bibliotecă. O experienţă HASDEU, sau o experienţă ULIM reprezintă ansamblul impresiilor pe care 
utilizatorului le capătă ca rezultat al vizitei sale la biblioteca HASDEU sau la biblioteca ULIM. Colecţiile pot 
fi la fel, ambientul fizic la fel, dar impresia poate fi total diferită, fiindcă experienţa trăită poate să difere. 
Părerile utilizatorilor  reprezintă cheia către relaţia bibliotecii cu utilizatorul, totodată, impresiile 
oamenilor constituie cheia spre viitorul succes al bibliotecii. 

Discuţiile despre branduri şi opiniile privind relaţiile cu utilizatorii au apărut recent. 
Rafturile din librării şi biblioteci sunt pline de atâtea cărţi despre branduri. Studiile aduc la cunoştinţă 
faptul că retenţia utilizatorilor, creşterea organică şi fidelitatea faţă de branduri/biblioteci rămân a fi 
principalele preocupări ale managementului instituţional. Rapoartele anuale, planurile  bibliotecilor 



demonstrează că scopul bibliotecilor nu constă doar în atragerea noilor utilizatori, ci în satisfacerea 
necesităţilor lor şi prin aceasta fidelizarea lor.  

Brandurile identifică, definesc şi exprimă experienţa de utilizare a produselor şi a serviciilor 
specifice, cu care utilizatorii intră în contact. Brandurile sunt asemenea partenerilor de dans, fiinţele cu 
care unii utilizatori formează, câteodată, relaţii importante şi reciproce, şi chiar relaţii sentimentale. 

Pentru a înţelege importanta unei relaţii brand/biblioteca-utilizator este necesara realizarea 
unei scurte calatorii in lumea brandurilor... un singur exemplu: Dimineaţa ai să-i dai de veste lui 
Silicoi, de la căruţa de bagaje. El îţi va da în primire una dintre cele mai fine şi mai arătoase 
mantii ale noastre. Este ţesută din păr de capră, rezistă chiar şi la cele mai puternice furtuni şi este 
vopsită cu o substanţă din rădăcină de granată, astfel încât are o culoare trainică. Lângă tivul 
mantiei vei găsi cusută în interior o stea mică. Aceasta este marca lui Tola, a cărui ghildă croieşte 
cele mai bune haine din lume. Lângă stea este marca mea, un cerc înăuntrul unui pătrat. 
Amândouă aceste mărci sunt cunoscute şi respectate pe tot pământul şi am vândut mii şi mii de 
astfel de mantii…[3] 

Brandurile erau larg răspândite cu mult timp înainte de predarea managementului brandurilor în 
sălile de curs sau în sediile bibliotecilor. Primele branduri au fost utilizate încă de către vânători şi 
păstorii de vite, ca semne distincte, create pentru a marca provenienţa sau proprietatea. 
Importanţa lor la acel moment constituia doar simpla diferenţiere a unui lucru de altul. Brandul a 
creat o afirmaţie simplă: „Acesta este al meu, acela este al tău". 

Odată cu emergenţa breslelor (ghildelor) medievale, această distingere a însemnelor 
proprietăţii a căpătat un rol suplimentar - unul cu mult mai important pentru înţelegerea corectă a 
relaţiilor brand-client. În mod similar autografelor artiştilor de azi, simbolurile şi însemnele 
familiilor sau ale breslelor erau utilizate pentru a transmite mult mai multe decât simplul drept de 
proprietate. Ele erau întrebuinţate pentru a exprima mesaje importante, unele dintre care erau legate de 
statutul sau de poziţia posesorului brandului respectiv. „Să ştie toţi, fără vreo îndoială, cine sunt 
eu!" Unele însemne erau adevărate garanţii ale calităţii produselor, transmiţând demnitatea de care se 
bucură creatorul sau producătorul respectiv. „Acesta este produsul meu şi a fost creat chiar de mine 
însumi." sau „Eu sunt creatorul acestei lucrări. Este imprimat numele meu acolo." 

Brandurile sunt peste tot. Toate se cer a fi observate, deseori în mod simultan, căutând să atragă 
consumatorii, încercare pe care fiecare brand speră să o transforme într-o relaţie trainică, de lungă 
durată şi plină de semnificaţie. Unele branduri reuşesc, dar marea majoritate nu pot face acest lucru. 
Brandurile prospere oferă o răsplată utilizatorului, indiferent dacă este tangibilă sau intangibilă, 
raţională sau emoţională. Ele fac acest lucru de fiecare dată când utilizatorul apelează la biblioteca 
respectivă. 

Rolul brandului a suferit o extindere importantă, depăşind limitele unor simple diferenţieri ale 
bunurilor stăpânite: brandurile au început deja să transmită girul personal al creatorului produsului, precum şi 
particularităţile pozitive şi unice ale produsului, deopotrivă cu experienţa utilizatorului. El a început 
să devină expresia relaţiilor reciproce - acest lucru aducând valoare atât bibliotecii, cât şi utilizatorului. 



Într-o epocă a abundenţei, bibliotecile trebuie să muncească din greu ca să se facă remarcate. 
În avalanşa de informaţii care lovesc pe toată lumea, oriunde şi permanent, bibliotecile îşi doresc să 
fie remarcate. De fapt, nici nu au de ales. 

Astăzi adevărata concurenţă nu gravitează în jurul numărului de cărţi, diversităţii colecţiei. 
Concurăm pentru atenţie, pentru cota de „gânduri şi sentimente”. Daca nu captăm atenţia angajaţilor 
şi a utilizatorilor, devenim vulnerabili! (remarcăm aici că YOU TUBE a anunţat  că va plăti 
utilizatorilor pentru postarea filmuleţelor, numai să sporească audienţa, adică numărul de utilizatori) 

Ca să-i atragi, trebuie să le oferi experienţe pozitive (puţin spus), palpabile, intense şi 
instantanee. În societatea excesului, atenţia e o raritate. Noi bibliotecarii, trebuie s-o mânuim cu 
grijă! Idealul nostru, de secole, de bibliotecă îl lăsăm încuiat în trecut. Avem nevoie de alte paradigme, 
de alte idealuri. 

Privit din afară, brandul pare să se rezume doar la câteva elemente: câteva culori, câteva 
caractere, un slogan, toate garnisite cu un logo sau simbol - uneori de natură alegorică, dar de obicei 
format dintr-un simplu caracter. Toate aceste ingrediente par să fie combinate şi apoi suprapuse, mai 
mult sau mai puţin la întâmplare, peste tot ce deţine sau unde îşi pune amprenta organizaţia. Dar în 
viaţa reală e ceva mai complicat. Orice biblioteca, mare sau mica, publica sau academica, face sute 
de mii de tranzacţii zilnic, interacţionează, la fel, cu sute si mii de utilizatori.  Externalizează 
designul, producţia şi alte componente-cheie ale activităţii sale. Interacţionează cu autorităţi locale şi 
centrale. Are relaţii cu categorii diferite de public, printre care oameni de afaceri, jurnalişti, 
politicieni, oameni de cultura, etc. Treptat, biblioteca, mai cu seamă una activa, capătă vizibilitate. 
Ajunge o entitate aflată permanent sub ochiul atent, adesea critic, al societăţii. 

Brandingul înglobează şi este asociat cu marketingul, designul, comunicarea internă şi externă 
şi resursele umane. Devine canalul prin care biblioteca se prezintă intern şi în faţa diverselor medii 
externe. Influenţează fiecare parte a organizaţiei şi fiecare public al bibliotecii - tot timpul, peste tot. 

Ideea specifică şi elementele vizuale, luate împreună, delimitează teritoriul brandului. Dar pentru 
a fi cu adevărat eficace, trebuie să poţi simţi brandul. Să poţi chiar să îl atingi, să îl interiorizezi pentru ca 
ideea specifică să se manifeste. Poate că cea mai limpede cale de a înţelege cum devine brandul tangibil 
este să îl priveşti prin prisma celor patru vectori prin care se manifestă. Aceştia sunt: produsul, mediul 
brandului, comunicarea şi comportamentul: 

• PRODUSUL - ceea ce produce şi oferă biblioteca;  
• MEDIUL BRANDULUI - mediul fizic al brandului, mediul în care se prezintă; 
• COMUNICAREA - cum le vorbeşte despre sine oamenilor, fiecărui public, şi cu se ocupă; 
• COMPORTAMENTUL - cum se poartă oamenii bibliotecii unii cu alţii şi cu mediul extern 

Brand înseamnă mai mult decât un logo: e o promisiune şi un contract cu fiecare utilizator 
în parte. Iar dacă oamenii simt că oferta bibliotecii nu se ridică la aşteptările lor  pot foarte bine să 
nu mai vie la bibliotecă.  

Brandul nu poate fi conceput, dezvoltat, modificat separat. Brandul este strâns legat de 
strategia de dezvoltare a bibliotecii. Strategia indică direcţiile de dezvoltare, publicurile, produsele 
(servicii, programe, oferte)  pe baza căreia biblioteca  va concura cu lumea tehnologică, care vor 
conduce biblioteca spre o bună poziţionare în această lume obţinerea rezultatelor pozitive. Astfel, 



strategia bibliotecii  include un set unic de asocieri ale brandului, reflectat în alegerea rolurilor pe 
care acestea pot şi trebuie să le joace. 

Biblioteca Municipală ”B.P. Hasdeu”are o experienţă mai mare decât alte biblioteci, în 
branding. În primul rând BM se preocupă permanent de imaginea sa, de  reputaţia sa, de 
notorietatea sa. Mai nou, şi-a propus, prin strategia instituţională, să-şi elaboreze, dezvolte şi să 
menţină un brand puternic prin:  

 poziţionarea BM în mod diferenţiator, inovator, în comunitatea chişinăuiană şi cea 
profesională;  

 consolidarea imaginii BM ca imagine corporativă a reţelei HASDEU, demonstrând 
capacitatea  noastră profesională şi organizaţională de a susţine această reţea;  

 construirea unei identităţi, pornind de la istoria, tradiţia BM, diversitatea culturală a 
oamenilor ei; susţinând, întreţinând motivaţia angajaţilor în jurul unei biblioteci care este 
construită împreună  
Rezultatele primilor ani de implementare a planului strategic de dezvoltare sunt 

îmbucurătoare:  

• BM şi-a creat numele; 
• BM şi-a creat designul logo-ului; 
• BM şi-a înregistrat brandul la AGEPI, brandul BM fiind ”marcă înregistrată”; 
• BM şi-a elaborat ”Manualul de identitate”, numit şi manual de brand; 
• BM a lansat şi manageriat un program de branding de succes care ne-a adus  primul 

loc la Concursul republican ”Anul promovării imaginii bibliotecii publice în 
comunitate”; 

• BM  a asigurat vizibilitatea brandu-lui său prin transparentizarea activităţii în mass-
media (în 2009 BM a înregistrat  un număr record de 670 de prezenţe în mass-media 
tipărită şi 420 în mass-media audio-vizuală); 

• BM a instruit bibliotecarii referitor la modul în care se construieşte şi se gestionează 
un brand; 

• BM a susţinut revista de specialitate BiblioPolis, care este instrumentul nostru de 
imagine şi parte a identităţii noastre; 

• Managementul brandului este tratat ca o resursă la fel ca toate celelalte. 
Elaborarea, implementarea, menţinerea, dezvoltarea brandului este o activitate dificilă, o 

activitate complicată.  Acest exerciţiu nu este pentru bibliotecile pasive, obişnuite cu rutina într-atât 
încât o consideră comoditate. Exerciţiul de branding este pentru bibliotecile pentru care 
diferenţierea devine esenţială, pentru bibliotecile care transpun rapid in rezultate concrete a ceea ce 
învaţă, pentru bibliotecile care inovează continuu, pentru bibliotecile care-şi perfecţionează şi-şi 
îmbunătăţeşte continuu relaţia cu utilizatorii. BM este o astfel de bibliotecă. 

La noi, la BM ”B.P. Hasdeu” toată lumea conştientizează că un brand este o resursa tot mai 
bogată de diferenţiere şi evidenţiere. Putem afirma, că astăzi, fiecare departament, de la marketing la 
achiziţii, de la resurse umane la automatizare, a încorporat managementul brandului în gândirea, modelul 
comportamental şi acţiunile lor. Pentru că vrem să construim o versiune reuşită a identităţii noastre, 
seculare şi nu o imitaţie second-hand a altei biblioteci. 

 Concluzia la care am ajuns prin experienţele noastre proprii este că o bibliotecă îşi poate atinge 
potenţialul maxim numai tratând cu maximă seriozitate brandul. Un management responsabil al 
brandului  înseamnă un comportament coerent, consecvent, congruent în toate aspectele şi în relaţia cu 



toţi partenerii bibliotecii. Iar aceasta  înseamnă că biblioteca trebuie să-şi identifice şi să aplice modele 
comportamentale care să reflecte realmente discursul bibliotecii.  
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