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Cuvânt de salut: 
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Mesaj de felicitare 

adresat Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM 

cu ocazia aniversării a 30-a de la fondare 

 

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova are misiunea de a 

contribui la dezvoltarea învăţământului universitar şi ştiinţei economice prin satisfacerea deplină a 

necesităţilor informaţionale complexe ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor 

categorii de utilizatori. 

Rolul Bibliotecii Academiei de Studii Economice, în viaţa cetăţii academice şi în cadrul 

universului cunoaşterii individuale este de a configura o nouă pedagogie adaptată 

contemporaneităţii. Societatea în care trăim este o societate a informaţiei şi a schimbării. 

Aşadar, serviciile oferite de bibliotecă trebuie să se înscrie în actualitatea societăţii, 

dezvoltându-se în interiorul limitelor care despart, dar şi unesc biblioteca tradiţională de cea 

virtuală. 

Biblioteca Ştiinţifică a ASEM marchează 30 de ani de existenţă şi implicare activă în viaţa 

educativă/culturală a ţării. Această aniversare este un bun prilej de a adresa colectivului instituţiei 

mesajul ministerului de felicitare şi apreciere pentru profesionalismul şi dăruirea cu care îşi 

realizează misiunea de promovare a valorilor educativ/culturale naţionale, de formare intelectuală şi 

spirituală a tinerelor generaţii. 

Apărută acum 3 decenii din stringenta nevoie de culturalizare şi educaţie economică prin carte 

a societăţii. Biblioteca a avut un parcurs în continuă ascensiune, reuşind să se afirme ca instituţie 

educativ-informaţională de primă importanţă, punct de reper pe harta republicii. Şi-a urmat cu 

fidelitate misiunea, valorificându-şi tradiţiile şi modelizându-se permanent pentru a se menţine la 

nivelul aşteptărilor sau chiar pentru a le anticipa şi a face faţă provocărilor societăţii în continuă 

schimbare. 

Astăzi, Biblioteca Ştiinţifică ASEM este o instituţie performantă, implicată activ în 

dezvoltarea domeniului profesional. In calitate de centru biblioteconomic şi metodologic naţional, 

susţine plenar activitatea unor importante organisme profesionale, contribuie la perfecţionarea 

cadrului legislativ şi normativ în domeniu, promovează dezvoltarea serviciilor moderne de 

bibliotecă. 

Apreciem în mod deosebit deschiderea către modernitate şi inovaţie, preocuparea pentru 

dezvoltarea unor parteneriate interne şi externe, din care au rezultat mai multe proiecte de succes. 

Toate aceste realizări se datorează, desigur, colectivului de profesionişti pentru care ne exprimăm 

recunoştinţa şi aprecierea - celor care au contribuit la crearea şi dezvoltarea în timp a instituţiei şi 

celor care astăzi muncesc cu mult entuziasm şi abnegaţie, continuând să înscrie pagini de referinţă 

în istoria bibliotecii şi a culturii. 

Urăm colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM un sincer La mulţiani prosperi şi rodnici, iar 

instituţiei - continuitate ascendentă în timp!  

În acest context a fost semnat de către dl ministrul culturii SergiuProdan, Ordinul 1252 din 

20.09.2021. 

Vă mulţumesc personal, pentru perioada 2002-2011 (licenţă, masterat şi şcoala doctorală), 

când m-am format ca specialistul şi omul de azi! 


