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Analiza imaginii Academiei Române în perioada 1866-19181.
Preliminarii în debutul unei cercetãri***

Rezumat
Deºi de-a lungul anilor au fost realizate numeroase studii ºi monografii dedicate rolului ºi locului Academiei Române în cultura românã, pânã acum nu s-au iniþiat demersuri care sã vizeze analiza imaginii acestei
prestigioase instituþii. Fundamentându-ne demersul pe rezultatele pe care le-am obþinut pânã în prezent în
domeniul imagologiei aplicate – fundamentarea instrumentelor de lucru ºi a metodologiei specifice pentru
analiza imaginii ºi fundamentarea studiului gestionãrii crizelor de imagine – ne-am propus investigarea imaginii Academiei Române în presa româneascã în perioada 1866-1918, urmãrind atât stabilirea unei scheme
de categorii viabilã, cât ºi realizarea unei analize coerente a imaginii difuzate.
Proiectul propus – Rolul ºi locul Academiei Române în dezvoltarea ºtiinþelor ºi artelor. Imaginea Academiei Române în presa româneascã (1866-1918) – se deruleazã în cadrul unui grant al Academiei Române,
care este ºi principalul beneficiar al cercetãrii.
Cuvinte cheie: Academia Românã, analiza imaginii, gestionarea crizelor de imagine, imagologie, imagologie istoricã.

Abstract
Although many studies and monographies dedicated to the role and place of the Romanian Academy have
been published in time, no attempt to analyze the image of this prestigious institution has been made until now.
Starting our undertaking from the results obtained so far in the field of applied imagology – substantiation
of the working instruments and of the specific methodology used for image analysis and substantiation of the
study of image crisis management – we proceeded to investigate the image of the Romanian Academy as
reflected in the Romanian media in the period 1866-1918. In this enterprise, we seeked to establish a viable
scheme of categories as well as to reach a coherent analysis of the released image.
The proposed project – The role and place of the Romanian Academy in the development of sciences and
arts. Romanian Academy’s Image (1866-1918) – is supported by a grant awarded by the Romanian Academy,
which is the main beneficiary of this research.
Key words: Romanian Academy, image analysis, image crisis management, imagology, historical imagology.

Proiectul de cercetare îºi propune sã identifice ºi sã analizeze imaginea difuzatã1 de presa
perioadei 1866-1918 despre locul ºi rolul Academiei Române în dezvoltarea ºtiinþelor ºi artelor.
Un prim aspect vizat de cercetare este cel al contextului evenimenþial al perioadei analizate.
* Conferenþiar universitar doctor, ºeful Catedrei de Relaþii Publice, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii
Publice, SNSPA, Bucureºti.
** Lector universitar doctor, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice, SNSPA, Bucureºti.
*** Articol realizat în cadrul grantului nr.15 al Academiei Române (2007-2008).

10

Revista românã de comunicare ºi relaþii publice

Se are în vedere investigarea principalelor evenimente ce au legãturã directã cu prestigiul
Academiei Române, precum ºi cele care au influienþat percepþia publicã a instituþiei. În acest
sens, se va realiza o cercetare a caracteristicilor principalelor publicaþii ale epocii, evidenþiindu-se contribuþia lor la cristalizarea imaginii Academiei Române.
Cercetarea va releva palierele de imagine ºi funcþionale ale Academiei Române, va evalua notorietatea instituþiei ºi va evidenþia profilurile de imagine relevante pentru aceasta. Vor
fi interpretate profilurile de imagine, precizându-se aspectele generale ale imaginii, caracterul
acesteia, conexiunile specifice care apar la nivelul palierelor de imagine (elementele de convergenþã, respectiv de divergentã ale imaginii, vulnerabilitãþile ºi riscurile imagologice). O atenþie specialã va fi acordatã identificãrii crizelor de imagine cu care s-a confruntat Academia
Românã în perioada 1866-1918, analizându-se consecinþele lor asupra percepþiei publice din
perspectiva persisteþei în timp a vizibilitãþii negative ºi a interpretãrilor care au susþinut ºi au
conservat aceastã vizibilitate, precum ºi modalitãþile dominante de gestionare a acestora.
Proiectul de cercetare2 urmãreºte sã stabileascã elementele structurale definitorii ale imaginii Academiei Române în perioada 1866-1918 ºi sã analizeze în ce mãsurã imaginea difuzatã
de presa epocii relevã rolul atribuit instituþiei ºi cel asumat de cãtre acesta în dezvoltarea ºtiinþelor ºi a artelor.
Obiectivele cercetãrii sunt:
a) Stabilirea palierelor funcþionale ºi de imagine ale Academiei Române în perioada 1866-1918
ºi conturarea imaginii dezirabile a acesteia.
b) Evaluarea notorietãþii Academiei Române în funcþie de vizibilitatea instituþiei în presa
epocii.
c) Realizarea analizei imaginii Academiei Române în perioada 1866-1918.
d) Identificarea crizelor de imagine cu care s-a confruntat Academia Românã în perioada
1866-1918 ºi a modalitãþilor de gestionare a acestora.
Ipoteza de lucru este cã, în perioada 1866-1918, imaginea Academiei Române a fost una preponderent pozitivã, centratã pe locul ºi rolul acestei instituþii în dezvoltarea ºtiinþelor ºi artelor.
Investigarea procesului de cristalizare a imaginii Academiei Române, care urmãreºte validarea sau infirmarea ipotezei de lucru, impune cu necesitate o abordare complexã determinatã
de faptul cã imaginea unei instituþii este condiþionatã, în mare parte, de orizonturile de interpretare dominante într-o anumitã perioadã istoricã, ceea ce relevã, în acelaºi timp, diversitate
accentuatã ºi particularitãþi bine conturate în percepþia socialã. În interiorul orizonturilor de
interpretare din perioada 1866-1919, informaþiile despre Academia Românã au generat sisteme
de imagini care poartã amprenta modelului cultural naþional, a tradiþiilor comunitãþii ºtiinþifice
româneºti, în ultimã instanþã, a posibilitãþilor de interpretare a realului oferite de dezvoltarea
ºtiinþelor în România ºi în Europa. Prin urmare, nu poate exista o singurã imagine despre Academia Românã, ci mai multe imagini (sisteme de imagini) determinate de competenþele ºi
poziþiile sociale ale diferitelor categorii de oameni, dominate de capacitatea socialã de procesare
a informaþiei. Sistemele de imagini astfel formate influenþeazã în mod direct atitudinile, comportamentele ºi acþiunile oamenilor pentru cã ele relevã atât elemente stabile, greu de schimbat (credinþe, mentalitãþi, prejudecãþi etc.), cât ºi elemente instabile, fluide care se modificã
în funcþie de context (interese, aºteptãri, sentimente, contradicþii etc.). Manifestãrile oamenilor
generate ºi orientate de imagini alimenteazã spaþiul de comunicare, în forme variate, în funcþie
de nivelul de dezvoltare, de structura ºi de funcþionalitatea acestui spaþiu.
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În perioada 1866-1918, cristalizarea imaginilor despre Academia Românã este influenþatã,
în mod direct, ºi de mijloacele care au alimentat cu informaþii spaþiul de comunicare românesc
ºi european, aceste mijloace impunându-se atât ca vehicul, cât ºi ca sursã credibilã de informaþii. În consecinþã, trebuie sã avem în vedere cã informaþiile transmise de cãtre Academia
Românã ºi cele rezultate din activitãþile ei publice au fost percepute de cei cãrora li s-au adresat
în funcþie de modul în care au fost transmise ºi în funcþie de natura interpretãrilor la care au
fost supuse. Prin urmare, considerãm cã nu se poate aborda pertinent imaginea Academiei
Române în perioada 1866-1918 decât dacã se conºtientizeazã atât rolul presei din aceastã
perioadã în vehicularea ºi în procesarea informaþiilor disponibile, cât ºi diversitatea factorilor
contextuali ºi de mental cfolectiv care influenþeazã percepþia oamenilor.
Consecvenþi abordãrii multidisciplinare riguroase, autorii þin seama de faptul cã în sedimentarea imaginilor despre Academia Românã presa vremii are un dublu rol, putându-se vorbi
atât despre o componentã informativã, evidenþiatã de vehicularea informaþiilor difuzate de
aceastã instituþie printr-o diversitate de modalitãþi, cât ºi despre o componentã interpretativã,
care relavã punctele de vedere ºi opiniile exprimate de celelalte instituþii ºi de cãtre personalitãþile ºtiinþifice ºi politice ale perioadei vizate.

Stadiul actual al cunoºtinþelor
Dat fiind specificul temei de cercetare, se impune o tratare distinctã a stadiului actual al
cunoºtinþelor despre Academia Românã ºi a cunoºtinþelor despre imaginea socialã a instituþiilor
bazate pe modele explicative performante ºi pe interpretãri riguroase. Cercetãrile de pânã acum
au introdus în circuitul ºtiinþific o cantitate apreciabilã de date ºi informaþii referitoare la istoria
Academiei Române. Au fost elaborate valoroase monografii3, studii4 ºi instrumente de lucru5
– cronologii ºi dicþionare – menite sã evidenþieze locul ºi rolul Academiei Române ca autoritate ºtiinþificã ºi culturalã incontestabilã.
Pânã în prezent, problematica locului ºi a rolului Academiei Române nu a fost însã abordatã
cu instrumentele imagologiei istorice. Din peisajul lucrãrilor dedicate istoriei acestei prestigioase instituþii lipseºte o analizã de imagine riguroasã ºi coerentã. Din aceastã perspectivã,
este necesarã analiza modului în care s-a cristalizat imaginea acestei instituþii în interiorul
orizonturilor de interpretare dominante în epocã, cu predilecþie în mediul intelectual românesc,
prin utilizarea unor instrumente epistemologice ºi metodologice specifice imagologiei. Aceste
instrumente, puse în slujba logicii ºi coerenþei, sunt în mãsurã sã indice cu destulã acurateþe
atât criteriile de interpretare, cât ºi imaginile dominante din perioada analizatã, sistemul de
mentalitãþi ºi credinþe ce trasau limitele posibilitãþilor de evaluare a ºtiinþelor ºi a instituþiilor
care promovau aceste ºtiinþe.
Situaþia actualã privind cercetãrile asupra imaginii Academiei Române este determinatã ºi
de stadiul în care se aflã cunoºtinþele de imagologie generalã ºi de imagologie istoricã. Acestea
sunt foarte diverse ºi abordeazã, din perspective diferite, atât realitãþile sociale generale, cât
ºi realitãþi istorice particulare. În ciuda diversitãþii abordãrilor problematicii imaginii sociale,
apreciem cã stadiul actual al cunoºtinþelor permite realizarea unei analize corecte ºi coerente
a imaginii Academiei Române în perioada 1866-1918. Acest deziderat poate fi atins prin abordãri unitare atât la nivel epistemologic (a categoriilor ºi conceptelor), cât ºi la nivel metodologic
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(sistem coerent de indicatori ºi subindicatori de imagine, surse relevante etc). Considerãm cã
trasarea sferei de funcþionalitate a conceptelor utilizate în cercetare într-o logicã unitarã ºi
folosirea metodei analizei de imagine6, poate avea ca rezultat atât investigarea coerentã a realitãþilor istorice vizate, cât ºi obþinerea unor rezultate pertinente în configurarea caracteristicilor
imaginii Academiei Române în perioada 1866-1918.

Rezultate preliminare
Cercetãrile pe care le-am desfãºurat pânã în prezent în domeniul imagologiei aplicate s-au
axat primordial pe trei direcþii: fundamentarea sistemului de categorii ale imagologiei, stabilirea instrumentelor ºi a metodologiei pentru analiza imaginii sociale ºi gestionarea crizelor
de imagine.
Un prim aspect vizat de demersurile noastre în direcþia analizei imaginii a fost stabilirea
tipologiei imaginii sociale. Astfel am clasificat imaginea socialã în funcþie de sursã – imaginea
barometru7, imaginea document8, imaginea putere9, imaginea extra-putere10, imaginea mass
media11, imaginea liderilor de opinie12, autoimaginea13 – sau în funcþie de poziþia în actul comunicaþional – imaginea indusã14, imaginea difuzatã15 ºi imaginea reflectatã16.
O altã direcþie de cercetare a fost dedicatã definirii instrumentelor de investigaþie specifice
analizei imaginii. În urma investigaþiilor au fost stabilite ca principale instrumente de investigaþie profilurile de imagine17 – cumulative18, dihotomice19, binare20 – ºi indicii de imagine21.
Am acordat o atenþie deosebitã realizãrii metodologiei de interpretare a profilurilor de imagine – care presupune identificarea aspectelor generale, stabilirea caracterului imaginii, stabilirea conexiunilor specifice între palierele de imagine22, evidenþierea vulnerabilitãþilor ºi
stabilirea riscurilor imagologice –, precum ºi definirii vulnerabilitãþilor23 ºi a riscurilor imagologice24. De asemenea, am realizat o tipologie multicriterialã a analizelor de imagine ºi am
propus instrumentele de planificare a imaginii25.
În domeniul investigãrii crizelor de imagine cercetarea a urmãrit douã direcþii complementare, rezultate din necesitatea investigãrii crizelor de imagine din perspectiva evoluþiei lor
în timp ºi din perspectiva consecinþelor lor asupra percepþiei categoriilor de public relevante
pentru organizaþii ºi instituþii. Prima perspectivã a urmãrit cu consecvenþã aspectele epistemologice ºi metodologice relevate de apariþia ºi evoluþia crizelor de imagine, începând cu
tipologia acestora ºi etapele de evoluþie ºi continuând cu managementul crizelor de imagine,
comunicarea de crizã, strategii de gestionare a crizelor de imagine ºi relaþia cu mass-media
pe timpul acestor crize. Aceastã perspectivã se bazeazã pe cercetãri ºi practici deja existente
ºi pe cercetãrile proprii care au intreat în circuitul academic26.
A doua perspectivã a vizat identificarea parametrilor mãsurabili ai crizei27 de imagine ºi
stabilirea unei metodologii de cuantificare a acestora, precum ºi interpretarea valorilor indicilor crizei ºi a dinamicii acestora.
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Aspecte metodologice
Metodologia de investigaþie utilizatã în stabilirea elementelor specifice imaginii, precum
ºi în identificarea palierelor imagologice este una originalã, care permite exprimarea valoricã
a componentelor imaginii sociale. Aceasta a fost testatã, cu rezultate foarte bune, atât pe spaþiul
istoriei, cât ºi pentru investigarea imaginilor de strictã actualitate. Metoda reprezintã o dezvoltare a analizei conþinutului în sensul polarizãrii binare a caracterului imaginii (componentã
pozitivã, respectiv componentã negativã), precum ºi a utilizãrii unei scheme fixe de categorii
(sistemul indicatorilor de imagine), care sã permitã o analizã comparativã a profilurilor de
imagine rezultate pe toate componentele lor structurale.
Pentru stabilirea schemei de categorii (Sistemul indicatorilor de imagine) se porneºte de
la imaginea dezirabilã28 a Academiei Române în perioada analizatã. Dupã definitivarea schemei de categorii se monitorizeazã referirile la aceasta conþinute de fiecare sursã ºi se prelucreazã
datele în vederea construirii profilurilor de imagine.
Pornind de la istoriografia problemei am structurat schema preliminarã de categorii a analizei în Sistemul indicatorilor de imagine specific Academiei Române în perioada 1866-1918.
Deºi s-a încercat ca acesta sã acopere toate palierele imaginii dezirabile, este posibil ca datele
ºi informaþiile obþinute din monitorizarea surselor sã facã necesarã operarea unor modificãri
în structura sistemului. În consecinþã, prezentãm mai jos doar indicatorii de imagine stabiliþi
iniþial – palierele fundamentale ale structurii imaginii dezirabile – subindicatorii de imagine
fiind, probabil, cei care vor suferi cele mai multe modificãri ºi nuanþãri pe parcursul cercetãrii.
Sistemul indicatorilor de imagine
Eficacitatea Academiei Române
Competenþa structurilor de conducere
Calitatea membrilor
Activitatea ºtiinþificã internã
Activitate ºtiinþificã internaþionalã
Implicarea în societate
Activitatea pentru realizarea unitãþii naþionale

Atât monitorizarea referirilor la schema de categorii, cât ºi construirea profilurilor de imagine va þine cont de tipul imaginii analizate. Astfel, în funcþie de specificul fiecãrui articol din
presã vor fi construite profiluri distincte pentru imaginea indusã ºi pentru imaginea difuzatã.
Interpretarea profilurilor de imagine va oferi informaþiile necesare abordãrii imagologice
a temelor stabilite. În interpretarea profilurilor de imagine se va þine cont de elementele contextuale specifice perioadei, evitându-se anacronismele. De asemenea, concluziile vor fi elaborate cu maximã prudenþã, evitându-se elementele senzaþionale sau polemicile.
Metoda utilizatã prezintã ºi o serie de limite generate în primul rând de formarea ºi cristalizarea inconºtientã a imaginii la nivel individual. În consecinþã, cu greu se poate vorbi despre
imagini colective, mai corect fiind termenul de imagini dominante a unor grupuri sociale cu
identitate, care au un orizont de interpretare a realitãþii compatibil ºi comparabil, pe baza unor
elemente comune de mental colectiv.
O altã limitã constã în faptul cã pentru perioada de referinþã nu existã cercetãri privind cota de
piaþã a publicaþiilor analizate, ceea ce nu va permite calcularea cu precizie a impactului prognozat al imaginii29. În consecinþã, va putea fi interpretatã doar imaginea vehiculatã în presã (imaginea

