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Abstarct: Lucrarea dată este axată pe concepţii de dezvoltare şi promovare a imaginii  bibliotecii 
universitare, bazate pe instrumentarul marketingului. Este analizată importanţa elaborării strategiilor de 
promovare a bibliotecii.  
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Una dintre priorităţile manageriale ale bibliotecii UTM este consolidarea şi dezvoltarea 
imaginii. Biblioteca s-a ocupat permanent de imaginea instituţională, însă imaginea se constituia cel 
mai des întâmplător, din acţiuni sporadice Biblioteca trebuie să se preocupe foarte intens de 
dezvoltarea şi păstrarea imaginii sale. Trebuie să înţelegem că fiecare dintre noi, colaborator al 
bibliotecii, este constructor de imagine şi că e timpul să ne unim energiile creatoare în a promova o 
imagine coerentă şi reprezentativă a bibliotecii UTM. Să găsim formele atrăgătoare de a spune ceea 
ce facem noi bun, pentru ca să ne identificăm cu instituţia pe care o reprezentăm. Pentru aceasta 
imaginea trebuie definită prin strategii concrete şi de durată.  „Aceasta înseamnă că misiunea pentru 
biblioteca ce se preocupă de crearea imaginii este să-şi stabilească clar ce impresie doreşte să-i 
formeze publicului în privinţa instituţiei, ca apoi să asorteze şi să selecteze evenimente, menite să 
creeze anume impresia dorită…” [1] Noi ne dorim una bună. 

Dacă scopul marketingului este acela de a îndeplini obiectivele unei organizaţii, este atunci 
imperios necesar ca acea organizaţie, în cazul nostru Biblioteca UTM, să-şi  definească clar şi 
efectiv scopurile. Acestea vor fi transformate apoi în sens operaţional în obiective, care vor putea fi 
măsurate în decursul timpului. Managementul şi-ar putea exercita astfel controlul asupra 
operaţiunilor pe care le implică setul respectiv de obiective. În cazul în care rezultatele diferă sau 
încep să difere de aceste obiective, vor fi luate anumite măsuri pentru a restabili echilibrul necesar 
într-o activitate eficientă. Buna funcţionare a unei organizaţii trebuie să se bazeze şi pe un plan de 
marketing. Dacă scopul marketingului este îndeplinirea obiectivelor instituţiei respective, este 
esenţial ca aceasta să-şi definească în prealabil scopurile şi obiectivele programului după care 
acţionează. O planificare de marketing efectivă trebuie să aibă o imagine clară asupra obiectivelor 
ţintă. Obiectivele trebuie să fie specifice, măsurabile şi să fie cuprinse în anumite limite de timp.[2] 



 Cunoaşterea imaginii pe care o au beneficiarii despre un serviciu sau totalitatea de activităţi 
prezintă o mare importanţă, deoarece imaginile au funcţia de element formativ de opinii şi atitudini, 
influenţând aprecierile beneficiarilor şi prin aceasta manifestările lor de cititori.  

Imaginea este un factor important care a fost recunoscut şi studiat din 1950. În lucrarea sa 
„Managementul marketingului” Philip Kotler a definit imaginea, într-un sens larg, ca reprezentând 
”ansamblul percepţiilor pe care un individ le are vizavi de un obiect”[3]. A. Denner defineşte 
imaginea ca fiind un „halou de reprezentări ale ideilor, sentimentelor, atitudinilor, credinţelor mai 
mult sau mai puţin explicite, mai mult sau mai puţin profunde, mai mult sau mai puţin consistente, 
având un conţinut emoţional mai mult sau mai puţin dens, mai mult sau mai puţin important”[4]. 

 Efectuând o sinteză a acestor definiţii se poate spune, că imaginea reprezintă ansamblul 
reflectărilor de natură materială sau imaterială, cu conţinut raţional sau emoţional, ale unor obiecte 
sau fenomene, produse sau servicii, formate de-a lungul timpului în conştiinţa unui individ. 

 Programele efective de promovare a imaginii trebuie planificate, punînd la bază o analiză 
minuţioasă a imaginii realiste. Pentru aceasta trebuie de făcut statistici ample, cît şi o varietate de 
sondaje de opinie aplicate utilizatorului. Am punea să începem cercetarea, încercînd pentru un 
moment să privim biblioteca cu ochii unui posibil beneficiar , care ne păşeşte pragul pentru prima 
dată. Oare cît de uşor găseşte el biblioteca? Care este prima lui impresie în legătură cu primul său 
pas în bibliotecă? ( Primele impresii sunt uneori cele care se modifică cel mai greu ). Care este 
prima lui imagine? Cum reuşeşte să găsească răspuns la întrebările pe care le pune? Cît de repede 
obţine materialele sau informaţiile pe care le caută? Cu ce impresie părăseşte biblioteca?  Ce 
informaţie va transmite colegilor si prietenilor despre biblioteca noastră? 

"Complicat şi de temut: acesta este în felul în care studenţii văd bibliotecile academice. Studenţii 
au diferite impresii referitoare la bibliotecă, bazate pe experienţele lor, pe ce au auzit la alţii, pe ce 
văd în ziare, televiziune /.../ Dilema noastră este cum să înlăturăm stereotipia şi în acelaşi timp să 
ajutăm studenţii să devină conştienţi de biblioteca noastră." (Rae Helton) 

 

 Pasul următor în programul de promovare a imaginii ar fi aplicarea instrumentelor de 
marketing. Mai jos vom prezenta cîteva instrumente de optimizare a imaginii bibliotecii în mediul 
universitar: 

• Website-ul. Acesta include toate datele despre bibliotecă, colecţii, amplasare fizică, ore de 
funcţionare ş.a. Este cea mai eficientă metodă de a face reclamă bibliotecii. 

 

• Ghiduri şi cataloagele de bibliotecă. Acestea permit bibliotecii să intre în amănunte 
privitoare la conţinutul colecţiilor şi serviciilor. 

 

• Expoziţia. Biblioteca poate organiza expoziţii de carte, periodice, fotografii manuscrise ş.a. 
Pot fi expuse rarităţi sau achiziţii curente, noutăţi, lucrările profesorilor, documente pe o 
anumită temă sau succesivele ale aceleiaşi lucrări. Aranjate în vitrine sau pe panouri, să fie 
bine puse în valoare .Exponatele trebuie anunţate prin afişe puse în locuri vizibile, în 
instituţie. 



• Relaţiile cu publicul. Oferă utilizatorilor primele informaţii despre bibliotecă şi serviciile ei. 
 

• Relaţiile publice. Aceste relaţii ale bibliotecii pot reprezenta, în cele mai multe cazuri, cheia 
succesului dacă sunt bine gestionate. Activitatea de relaţii  publice constă în stabilirea de 
contacte directe, complexe şi sistematice cu diverse categorii de public, catedre, decanate, în 
scopul comunicării sau actualizării imaginii favorabile a ofertei de servicii. Prin informaţii 
exacte, concrete şi corecte se pot prezenta caracteristicile ofertei de servicii şi produse, 
realizări deosebite, achiziţii valoroase. Publicul va înţelege că oferta provine de la experţi în 
domeniu şi va manifesta interes pentru ea.  

 

Pentru a pune în valoare patrimoniul bibliotecii şi a stimula interesul pentru documentele 
existente în biblioteca şi serviciile oferite de aceasta, trebuie utilizate următoarele materiale de 
promovare: 

• Pliantul. Este destinat informării publicului larg în legătură cu profilul, colecţiile, oferta de 
servicii, publicaţii, adresa, facilităţi, condiţiile de înscriere. Pliantul intră în categoria 
tipăriturilor de mici dimensiuni, reprezentînd o formă de publicitate a bibliotecii. 

• Broşura. Aceasta ţine publicul la curent cu viaţa bibliotecii. 
• Monografia bibliotecii. Acest tip de document este pe de o parte o contribuţie ştiinţifică, iar 

pe de altă parte o modalitate de a face cunoscută bibliotecă utilizatorilor, altor instituţii. 
Monografia cuprinde istoricul bibliotecii, evidenţiază evoluţia acesteia, realizările ei, 
prezintă evoluţia structurii organizatorice, a colecţiilor, a resurselor umane, a publicaţiilor 
bibliotecii. 

• Revista. Marile biblioteci, uneori chiar şi cele mici care găsesc surse de finanţare, folosesc în 
activitatea de publicitate şi reviste proprii (tipărite sau electronice). Revista poate conţine 
realizările şi problemele bibliotecii şi prezentarea unor valori a acesteia, a unor achiziţii 
valoroase, a unor evenimente culturale. 

• Articol de ziar. Pentru a folosi toate resursele în activitatea de publicitate, ca şi pentru a 
dobândi prestigiu personal, este necesar ca bibliotecarul să fie prezent în presa locală sau 
externă. 

• Notă culturală. Trebuie să conţină în mod esenţial următoarele elemente: cînd, unde, ce, 
cine, cum a organizat o manifestare, eventual în ce scop şi cu ce efect, cu ce participare, şi 
cu ce ecou. 

• Semnalarea. În cazul lucrărilor ştiinţifice sau tehnice de mic interes, considerându-se totuşi 
că trebuie anunţate publicului, în afară de datele bibliografice se specifică domeniul şi 
categoriile de public cărora li se adresează volumul. Trebuie să cuprindă elementele 
informative pe care le cuprinde şi recenzia. 

• Lista de noutăţi. Documentele achiziţionate sau primite ca donaţie de bibliotecă trebuie 
făcute cunoscute celor interesaţi. Biblioteca poate elabora şi afişa sau distribui liste de 
semnalare, în care lucrările sunt grupate pe domenii. 

• Catalogul de expoziţii. Bibliotecile organizează expoziţii pentru evidenţierea valorilor din 
patrimoniu sau în legătură cu diferite fenomene, manifestări culturale, ştiinţifice, 
comunitare. Dacă biblioteca dispune de resurse financiare, organizează cataloage de 
expoziţie. Structura catalogului presupune o introducere prin care se explică scopul şi tema 
expoziţiei, menţionarea organizatorilor, a duratei şi lista exponatelor cu descrierea 
standardizată, unitară. 
 



În condiţiile în care biblioteca universitară încearcă în permanenţă să-şi diversifice serviciile, 
să le adapteze la cele existente în funcţie de necesităţile şi solicitările publicului, să le 
îmbunătăţească calitativ, să se redefinească pînă la urma, credem ca primul pas ar fi apelarea la 
specialişti din domeniul brandingului, imaginii. Însă acest lucru necesită şi cheltuieli financiare. Ei 
pot da recomandări privind stabilirea şi realizarea unui şir de obiective pentru susţinerea imaginii.  

           În acest sens merită atenţie experienţa Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”. BM şi-a 
propus şi realizează următoarele obiective: 

1. Profesionalizarea şi controlul mesajelor către presă şi comunitate. 
2. Crearea şi menţinerea relaţiei constante cu jurnaliştii. 
3. Analiza constantă a presei. 
4. Invitarea jurnaliştilor la evenimente, seminare, tabere de lectură, conferinţe, campanii de 

lectură şi alte acţiuni în calitate de participanţi. 
5. Oferirea de informaţii comunitare şi utilitare. 
6. Exploatarea expertizei. Ei obişnuiesc jurnaliştii cu ideea ca BM poate oferi informaţii de 

calitate pe diverse subiecte necesare lor, că în unele domenii ca, de exemplu, subiectul 
Chişinău, sunt surse autorizate. 

7. Asigurarea transparenţei şi accesului liber la rapoartele de activitate şi la planurile BM. 
8. Campanii de promovare a BM direct la public. 
9. Popularizarea rezultatelor unor activităţi. 
10. Mediatizarea şi popularizarea cazurilor deosebite ale BM, cum ar fi obţinerea unor premii 

naţionale sau internaţionale, lansarea unor proiecte, premiera unor lucrări elaborate de BM 
etc. 

11. Participarea la evenimentele importante ale comunităţii chişinăuiene. 
12. Sensibilizarea angajaţilor BM la resursele non-materiale ale succesului-capitalul de imagine, 

educând angajaţii să considere imaginea instituţiei un capital al succesului. 
13. Orientarea strategiei spre formarea unei identităţi active, nu doar percepute[1 ] 

  

Din cele expuse putem concluziona următoarele: la conturarea imaginii contribuie absolut totul 
– ce produce, ce face biblioteca, dar şi felul cum produce, cum face, cum acţionează, cum arată, de 
ce arată, cum se oferă, de ce se oferă etc., succesele, eşecurile, calităţile oamenilor din instituţie şi 
opinia publică deja existentă. Construirea imaginii este o muncă perseverentă, de echipă, organizată 
şi condusă prin strategii manageriale. 
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