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Tehnologia este unul din principalii factori din interiorul organizaţiei care influenţează
rămânerea în competiţie a acesteia. De asemenea, tehnologia poate fi folosită în scopul de a
îmbunătăţi imaginea Bibliotecii. Potrivit unor studii din sfera managementului, succesul unei companii este
direct proporţional cu imaginea pe care o promovează aceasta. Acest lucru este valabil şi în domeniul
managementului cultural. O bibliotecă care reuşeşte să îşi formeze o imagine pozitivă are şansa să atragă
un număr mai mare de utilizatori. Biblioteca trebue să emită permanent semnale către comunitate, să
intensifice comunicarea şi să menţină atenţia utilizatorului. Acest lucru este posibil atunci când imaginea
existentă se îmbogăţeşte cu noi elemente şi servicii de bibliotecă.



Internetul la moment serveşte drept principal mijloc de informare şi

promovare a noilor servicii. Prin intrmediul internetului biblioteca are acces la

noi instrumente de comunicare eficientă şi rapidă pe care le poate utiliza pentru

promovarea valorilor proprii şi pentru a-şi consolida imaginea. În categoria

acestor instrumente putem nominaliza: pagina web, blogul, reţele sociale, poşta

electronică.



 să fim receptaţi (vazuţi, auziţi sau citiţi)

 să fim înţeleşi (mesajul nostru să fie decodificat)

 să fim acceptaţi (mesajul să nu fie respins)

 să provocăm o reacţie (o schimbare de percepţie, de intrepretare, de atitudine sau de comportament).



O comunicare virtuală eficientă depinde de comportamentul celor care

participă la ea. Societatea are nevoie de reguli cu care toată lumea să fie de

acord și mai ales pe care, toată lumea să le cunoască şi respecte. In anul

1994, editura Albion Books a publicat cartea Virginiei Shea Netiquette. În

această carte au fost formulate şi explicate zece reguli de bază ale netichetei şi

principiile de bază ale rezolvării problemelor legate de comportamentul în spațiul

virtual.



Biblioteca Ştiinţifică USARB este prezentă în spaţiul virtual prin pagina web a Bibliotecii 
http://libruniv.usarb.md/, două bloguri: Bibliotecarii USARB: Profesional http://bsusarbprofe-
sional.blogspot.md/, Biblioteca Ştiinţifică a universităţii de Stat „Alecu Russo” în dialog cu 
cititorii http://bs-usarb.blogspot.md/ şi numeroase conturi create în reţele sociale (Facebook, 
Twitter, Google+, Ok). Aceste instrumente reprezintă un spaţiu important de comunicare şi 
informare a utilizatorilor

http://libruniv.usarb.md/
http://bsusarbprofesional.blogspot.md/
http://bs-usarb.blogspot.md/




PERCEPȚIE
Respectaţi regulile de lizibilitate a textului pe site.

DATE DE CONTACT
Se recomandă să plasaţi în loc vizibil pe siteul dumneavoastră datele de contact (telefon sau email).

ABONARE LA NEWSLETTER
Nu folosiţi adresele de e-mail pentru a transmite alte informaţii decât cele care au fost solicitate şi
specificate iniţial.

TRAFIC
Creaţi conţinut în mod constant şi de calitate pentru a menţine un trafic ridicat.

RESPECTAŢI-VĂ UTILIZATORII
Nu folosiţi un limbaj neadecvat care incită la discriminări de orice fel, insultă sau calomniază persoane.

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR.
Este recomandat ca politica de confidenţialitate a datelor de pe siteul dumneavoastra să specifice în
mod clar ce date din profilul utilizatorilor vor fi făcute publice în cadrul siteului.

(Pentru proprietarii de siteuri)



(Pentru utilizatori de siteuri)

CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE

FIŢI UN UTILIZATOR ACTIV

PUBLICAŢI  MATERIALE



 Creați postări de mai multe ori pe zi, dar faceţi intervale de timp de câteva ore între ele.

 Cercetările demonstrează că flood – este unul din principalele motive pentru dezabonare și
părăsirea grupul.

 Răspundeţi la toate comentariile, cât mai repede posibil.

 Numeroase studii arată că 53% dintre cei care lasa comentarii așteaptă să primească un răspuns
în termen de 60 de minute.

 Învătaţi arta hashtagurilor.1 hashtag - este normal. 10 – prea mult. Cel mai optimal ar fi de la
1 la 3 hashtagurilor pentru un post. Acest lucru poate fi o modalitate foarte bună de a-ţi promova
serviciile.

 Întotdeauna urmați regula 80/20! În primul rând, distraţi și informaţi publicul și apoi
„vindeţi” marfa/serviciile. Este o regula clasică pentru a crea o reputație de brand.

 Utilizați persoana întâia plural atunci când vorbiţi despre compania dvs. (noi, nostru). Acest
lucru are un efect pozitiv asupra atitudinii publicului și crește loialitatea.



• Nu efectuaţi expedieri de tweeturi în mod automat. Aceasta depersonalizează

și scade indicatorii de loialitate a publicului dvs. Încercați întotdeauna să contactaţi

personal. Această regulă se aplică și în cazul altor rețele sociale.

• Nu utilizați toate 140 de caractere. Lăsați şi un loc pentru comentarii. Cea mai bună

variantă este considerată lungimea tweetului de 71-100 de caractere.

Twitter



• Nu puneţi like la mesajele proprii. De altfel mesajul va apărea în banda abonaților

de 2 ori, acest fapt deranjează și, ca urmare, ei se pot dezabona.

• Dacă postăţi de 5-6 ori pe zi, dar primiţi doar câteva comentarii sau aprecieri, un

algoritm special Facebook percepe aşa activitate ca spam și poate bloca mesajele.

Facebook



• Întotdeauna atribuiţi +1 persoanei, postarea căreia o comentaţi. Acest lucru

contribuie la dezvoltarea în continuare a autorilor.

• Atunci când partajați o publicație, lăsaţi obligatoriu un comentariu. Postări pe Google+

seamănă mai mult cu un blog decât cu cele de pe rețele sociale.

• Distribuirea informaţiilor în cercuri poate servi drept buletin informativ pentru un anumit

grup de oameni. Aceasta este o modalitate bună de a răspândi conținutul dorit în rândul

grupului țintă.

Google+



E-mail este o scrisoare și are nevoie de introducere, cuprins și încheiere.

 Răspundeți mereu e-mailurilor. Este nepoliticos să lăsați să aștepte răspunsul sau să îi ignorați total.

 Folosiţi subiecte în mesaje. Atunci când trimiteţi un mesaj, asiguraţi-vă că a-ţi indicat subiectul

ce descrie cu acurateţe conţinutul mesajului.

 Semnaţi mesajele. Chiar dacă adresa Dvs de e-mail apare destinatarului, acest lucru nu

permite identificarea Dvs de către o persoană necunoscută. De aceea este recomandat ca la sfârşitul

mesajului să notaţi numele dumneavoastră, instituţia şi poziţia pe care o deţineţi în cazul mesajelor

trimise către utilizatori sau parteneri.

 Format. Ţineţi minte de lizibilitate. Nu decoraţi mesajul dvs. cu fonturi exotice și elemente de design.

Mai ales dacă nu știţi unde și cum destinatarul îl va citi. Nu veţi greşi, dacă trimiteți un mesaj în format

„text simplu” (plain text), în locul mesaj în format HTML.

 Nu scrieti mesaje cu caps. Acest lucru este echivalent cu a striga şi în plus mesajul este dificil de citit.



 Folosiţi abrevieri. Pentru a scurta mesajele pe care le trimiteţi, folosiţi abrevieri uzuale. Multor

persoane care folosesc internetul nu le place să citească texte lungi pe monitor. Cu toate

acestea, este recomandat folosirea cu moderaţie a iconurilor expresive sau a acronimelor.

 Nu folosiţi emodjis. Nu este recomandat să folosiţi smileys/emodjis în corespondenţă de afaceri.

 Răspunsul - sus. Citaţi mesajul original, dar în cantități rezonabile. Scrieți răspuns la scrisoare

de la bun început, nu după mesajul citat. În cazul corespondenței de afaceri, păstraţi

istoricul mesajelor în partea de jos a scrisorii (adică, scrisoarea precedentă citată în întregime).

 Expedierea fișierelor. Fiți atenți atunci când trimiteţi fișiere prin e-mail. Nu atașaţi la scrisori

fișiere de mari dimensiuni, se recomandă plasarea acestora pe site-uri speciale de stocare și

în scrisoarea daţi linkul la dosar. Dacă este posibil, arhivaţi fișierele transmise.

 Nu trimiteti mesaje nesolicitate. Daca veţi trimite un mesaj nesolicitat, riscaţi că adresa Dvs

de email să fie marcată ca spam şi astfel să nu mai puteţi folosi adresa respectivă.



 Viitorul bibliotecii depinde foarte mult de imaginea pe care aceasta o are în comunitatea

care o deserveşte. Imaginea pozitivă a bibliotecii este vitală pentru supravieţuirea

ei, pentru relevanţa pe care o are în societate. Cum vor rezista provocărilor

impuse de dezvoltarea tehnologiei şi cum vor arăta în spaţiu virtual depinde doar de

noi bibliotecarii.

 Rolul instituțiilor și profesioniștilor din domeniul informației, inclusiv bibliotecile

și bibliotecarii, în societatea modernă este de a sprijini şi promova o astfel de

comunicare care să respecte proprietatea și libertatea intelectuală, dreptul la intimitate

al utilizatorilor să lupte împotriva tuturor formelor de cenzură, astfel dând

dovadă de profesionalismul şi responsabilitatea socială.



Fereastră pop-up - ferestre cu reclamă care apar pe ecran fără că tu să le fi solicitat.

Flood - mesaje non-tematice în forumuri on-line și camere de chat, care ocupă adesea

un volum mare. Smileys/emodjis - iconuri care exprimă stări sufleteşti.

Spamming (sau spam) este procesul de expediere a mesajelor electronice nesolicitate,

de cele mai multe ori cu caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii

dubioase.

Followers - sunt cei care te „urmaresc” şi vor să vadă toate postările tale în

reţele sociale. Following - sunt cei pe care îi „urmăreşti” tu şi eşti interesat să le

vezi postările. Overquoting - excesul de citari în text, forum, e-mail, newsgroup.
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