
 

 

Masa rotundă „Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale  

în mediul online” 

 

Cuvânt de deschidere: 

Natalia CHERADI, dr. în științe ale comunicării, Director, Biblioteca Științifică a Academiei de 

Studii Economice din Moldova. 

 

Dragi şi fideli prieteni ai Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din 

Moldova, distinşi colegi din bibliotecile universitare și publice din Republica Moldova și 

partenerii noștri de la Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania, Brașov, 

România,  dragi colegi de la ASEM! Stimate Domnule Rector Grigore Belostecinic! 

Adresăm calde urări în legătură cu sărbătorirea evenimentului important pentru toţi 

angajații ASEM – împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea instituţiei noastre. Cu această ocazie 

ASEM a organizat Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „30 de ani de reformă economică în 

Republica Moldova: prin inovare și competitivitate spre progres economic”. 

Biblioteca Științifică în cadrul acestui eveniment aniversar organizează masa rotundă 

„Noi roluri și funcții ale bibliotecilor în dezvoltarea comunicării virtuale în mediul online” în 

Secțiunea „Carpe Scientiam: evoluţiile ştiinţelor sociale şi umanitare în economia cunoaşterii”. 

Prin acest for profesional dorim mult să stimulăm o discuție privind dezvoltarea conținutului 

digital în Republica Moldova și să evidențiem contribuția bibliotecilor la creșterea vizibilității 

interne și internaționale a conținutului digital. 

Întâlnirea bibliotecarilor de astăzi va prilejui dezbaterea celor mai importante aspecte ale 

modernizării transferului de informaţii şi contribuţia pe care o pot avea oamenii bibliotecii în 

acest proces. În ciuda greutăţilor din ultima perioadă, cu eforturi deosebite, s-au creat o serie de 

premise favorabile pentru ca bibliotecile noastre să se încadreze într-un învăţământ modern de 

înaltă ţinută ştiinţifică cu cerinţele actuale ale dezvoltării societăţii bazate pe cunoaștere. 

Aducem sincere mulţumiri celor care au fost alături de noi în aceste 3 decenii pentru 

munca dedicată afirmării învăţământului superior şi vă urăm cât mai multe împliniri în formarea 

de noi generaţii de specialiști în ţara noastră. Ne bucurăm că am găsit un sprijin din partea 

conducerii ASEM în vederea dezvoltării colecţiilor, sprijinirea sistemului informatizat, accesul la 

Internet şi bazele de date. Simţim obligaţia să depunem în continuare eforturi pentru a realiza 

integral obiectivele privind asigurarea pregătirii superioare a economiştilor din țara noastră. 

Biblioteca este profund interesată în continua dezvoltare şi modernizare a învăţământului 

economic din Moldova şi vă asigură de întreaga sa disponibilitate pentru extinderea colaborării 

cu instituţiile infodocumentare din țară şi din străinătate. 

Avem deosebita plăcere că ați decis să participaţi la lucrările mesei rotunde şi îl invităm 

pe dl Gr. Belostecinic, rector ASEM, doctor habilitat în economie, academician pentru un cuvânt 

de salut. 


