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Dragi colegi de la Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei! 

Am onoarea și plăcerea să vin cu un mesaj aniversar către dvs. din partea Consiliului 

Biblioteconomic Național, Consiliu, la care Biblioteca Științifică ASEM și-a adus din plin 

contribuția la dezvoltarea domeniului biblioteconomic și la îndeplinirea agendei CBN-ului, fapt 

pentru care ne exprimăm întreaga apreciere pentru responsabilitatea cu care ați tratat atribuțiile în 

cadrul Consiliului. 

CBN se bazează în mare măsură pe principiul de colaborare, de aceea mizăm pe o 

colaborare eficientă și în continuare pentru a ține pasul împreună cu schimbările care 

remodelează activitatea noastră, acomodându-ne la efervescența mediului digital și 

reconfigurând arhitectura informațională. 

Cu 30 de ani în urmă, Biblioteca dvs. a apărut pe piață bibliotecară ca o ofertă nouă, 

atractivă, cu multe speranțe, care pe parcursul anilor s-a justificat cu brio.  

Făcând reflecții despre Biblioteca ASEM, ne oprim la rolul ei în procesul de 

informatizare, în promovarea Accesului Deschis, Culturii Informației, studiilor de marketing, 

cercetări bibliografice, promovarea valorilor naționale, inițierea/coordonarea/participarea în 

cadrul proiectelor instituționale, naționale și internaționale. 

Putem constata că sunteți lideri de opinie în domeniul nostru. 

În bibliotecă se întâmplă mereu lucruri extraordinare. Lucruri extraordinare se întâmplă și 

în Biblioteca dvs. Ați fost o gazdă ospitalieră la multe activități profesionale și culturale, pentru 

care vă mulțumim. 

În numele CBN-ului felicit Biblioteca ASEM, fiecare bibliotecar, precum și întreaga 

instituție cu această aniversare, dorindu-vă să rămâneți o bibliotecă puternică, prestigioasă, cu 

aprecieri din partea comunității academice în calitate de veritabili intelectuali care recoltează, 

depozitează și valorifică.   

De asemenea, familia bibliotecilor universitare din Republica Moldova vă este alături și 

vă urează La mulți ani binecuvântați cu realizări importante, performanțe profesionale și 

personale! 

E suficient să ne amintim despre participarea noastră în cadrul proiectului „Modernizarea 

serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, inițiat și coordonat de Biblioteca ASEM, în 

parteneriat cu Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și Biblioteca Transilvania din 

Brașov. Grație acestui proiect, 18 biblioteci universitare din Republica Moldova au beneficiat de 

noi produse și servicii informaționale, au obținut acces la prestigioase baze de date științifice 

internaționale ca Web of Science, Camridge, Sage și altele.  

Tot de către Biblioteca ASEM a fost inițiat acordul de colaborare între bibliotecile 

universitare. 

Dragi colegi, avem multe lucruri de realizat în comun, armonizându-ne vom reuși să ne 

consolidăm și să devenim o comunitate puternică, avându-vă ca partener de încredere.   

La mulți ani, dragi colegi!  


