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se constituie ca o consecinţă a ceea ce FACE şi 
COMUNICĂ organizaţia despre ea însasi şi ce SE 

SPUNE despre ea 

Reprezentarea organizaţiei

se formează în „mentalul public” dintr-un spectru de: atitudini, credinţe, opinii, prejudecăţi, 
experienţe sau aşteptări, referitoare la respectiva organizaţie sau la componentele ei

Imaginea organizaţiei

REPREZENTAREA pe care o are un anumit public despre o organizaţie sau o anumită 
componentă a acesteia.



calitatea produselor 
sale 

nivelul său de reuşită

gradul său de 
participare socială

suma eforturilor 
întreprinse pentru 
construirea unei 

imagini bune 

Imaginea 
instituţională



Imaginea instituţională a bibliotecii 

construcţie a 
opiniei 
publice 
despre 

bibliotecă

totalitatea de 
asociaţii pe 

care le 
produce 

biblioteca 
asupra omului

suma 
identităţii şi 
comunicării 

instituţionale



„Imaginea este cel mai rafinat produs 

al bibliotecii, care se caracterizează 

prin mai multe componente: istorie, 

tradiţie, oameni, lucruri care se văd –

publicaţiile bibliotecii”.

Lidia Kulikovski



Imaginea instituţională a Bibliotecii Ştiinţifice 

USARB prin prisma publicaţiilor sale

 Activitatea editorială a Bibliotecii, în perioada anilor 1991-2016

 Cât şi unde s-a scris şi s-a spus în presa naţională şi internaţională 

despre Bibliotecă şi bibliotecari

 SCOPul urmărit:

 scoaterea în evidenţă a produsului ştiinţific şi bibliografic al bibliotecarilor, 

 promovarea publicaţiilor Bibliotecii, multiplicând în aşa fel imaginea 

Bibliotecii noastre în comunitate



„Editarea este o preocupare a 

profesiilor mature, a instituţiilor 

mature cu voinţă profundă de 

afirmare, de înnoire” 

Ion Stoica
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Vizibilitatea publicaţiilor în ORA USARB

609 
înregistrări

total

351 
articole 39 

bibliogr
afii

156 
resurse 

elctronice

23 
biobibli
ografii

5 
cataloage11 

conferinţe 
colocvii

9 lucrări 
didactice

5 
dicţionare

6 lucrări 
didactice

4 ghiduri 
şi 

tutoriale



Referinţele despre Bibliotecă şi bibliotecari reflectate 

în presa scrisă şi on-line ca indice de imagine
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 Secretul creării unei imagini solide este coerenţa

acţiunilor întreprinse pentru obţinerea ei.

 Atitudinea personalului, modul de organizare a

spaţiilor, instrumentele şi campaniile de promovare,

calitatea documentelor de prezentare participă în mod

egal la aceasta.

 O imagine bună a bibliotecii este un atu important în

modul de receptare a locului şi rolului bibliotecii

universitare în procesul de învăţământ şi de cercetare.
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