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Yuval Noah Harari – este născut la 24 februarie 1976, în 
Haifa, Israel.  A ajuns în doar câțiva ani un superstar al 
lumii academice și un „profet al secolului XXI”. Cărțile 
sale au fost traduse în 60 de limbi, cu 27,5 milioane de 
exemplare vândute în lume. Practică meditația 
Vipassana de peste 15 ani  și este vegan.   



• Istoricul izraelian, Yuval Noah Harari în cărțile sale: Sapiens: Scurtă istorie a 
omenirii; Homo deus: Scurtă istorie a viitorului; 21 de lecții pentru secolul XXI 
prognozează proiectele de viitor ale civilizației umane, care vor gravita spre 
nemurire, fericire și schimbare. 

• În sec 21 suntem asaltați de un volum enorm de informații, pe care nici cenzorii 
nu încearcă să le blocheze; oamenii din lumea întreagă sunt la un clic distanță de 
la cele mai recente știri, cum este bombardat Mariopolul sau la topirea calotelor 
glaciale din Oceanul Arctic, însă există si alte informații contradictorii, 
conspiraționale, încât e greu să știi în ce crezi; 

• Harari își argumentează teoriile prin faptul că într-o asemenea lume ultimul lucru 
pe care trebuie să-l oferim un profesor elevilor săi este mai multă informație și 
cum să facă diferența dintre o știre corectă și una falsă; 

• Potrivit savantului pentru a supraviețui, va fi nevoie de foarte multă flexibilitate 
mentală și de rezerve însemnate de echilibru emoțional; 

• O altă idee a lui Harari este: trebuie să muncești din greu ca să ajungi să-ți cunoști  
bine propriul sistem de operare. Si să știi ce ești și ce vrei d la viață. Acesta este 
cel mai vechi sfat dintotdeauna: cunoaște-te pe tine însu-ți. 
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• Sunt termeni noi pentru mediul nostru profesional; 

• Social Media Marketing: utilizarea platformelor și site-urilor de social media pentru a promova un produs 

sau serviciu. 

• Content Marketing: folosit prima data în 1996 de către John F. Oppedahl (Wikipedia). Este o formă de 

marketing axată pe crearea, scrierea, publicarea și distribuirea de conținut pentru captarea atenției 

consumatorilor; 

• Online Public Relations: activitatea de relații publice a comunicatorilor prin canalele de comunicare online 

disponibile; 

• SEO: Search Engine Optimization este un proces complex prin care putem optimiza un website încât  să 

câștige mai multă vizibilitate pe paginile de rezultate ale motoarelor de căutare. Implică crearea unui 

conținut de înaltă calitate, plin de informații valoroase, care respectă anumite reguli impuse de motoarele 

de căutare; 

• Influencer Marketing: persoană cu expunere media care influențează comunități mari de oameni, folosind 

mediul online pentru a-și împărtăși trăirile, părerile, recomandările în fața urmăritorilor lor;  

• Afiliate Marketing: activitate de marketing prin care, promovând produse sau servicii  de pe site, viitorul 

cumpărător este direcționat pe site-ul producătorului sau al celui care oferă serviciile, contra cost, fiind o 

modalitate foarte populară de creștere a vânzărilor unui produs; 

• Email marketing: acțiunea de a trimite un mesaj către un grup de persoane, folosind e-mail; 

• Viral marketing: transmiterea mesajelor prin soluții alternative, decât cele tradiționale, care prind priză la 

utilizatori, ei la rândul lor le distribuie, din motiv, că le place, sunt originale, amuzante.   
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Instrumentele BȘ ASEM pentru 

promovarea în mediul online: 

 

• Site-ul Bibliotecii Științifice ASEM https://lib.ase.md/ 

• Catalog electronic PRIMO http://primo.libuniv.md/ 

• Repozitoriul Instituțional IREC ASEM https://irek.ase.md/xmlui/    

• Blog  EIFL-OA Moldova https://eifloamoldova.wordpress.com/   

• Poșta electronică instituțională @ase.md   

• Facebook https://www.facebook.com/biblioteca.asem   

• Platforme de instruire online 

• Youtube https://www.youtube.com/user/BibliotecaASEM 
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Principiile scrierii contentului 

pentru rețelele sociale 

 

• Informație generală despre bibliotecă (procedura de înscriere la 

bibliotecă, structura bibliotecii, accesul în sălile de lectură, programul de lucru, 

orele de funcționare, informația de contact, locația); 

• Anunțuri informative, comunicate despre activitățile publice, 

manifestările științifice, evenimente sociale; 

• Promovarea publicațiilor (intrări noi de publicații, donații de carte, proiectul 

„Cartea Săptămânii”, expoziții de carte); 

• Informație despre accesul la resurse informaționale ale Bibliotecii 

ASEM (catalogul PRIMO, repozitoriul instituțional IREK ASEM, resurse 

electronice și baze date); 

• Online Public Relations (felicitări, interviuri,  infografice mesaje 

personalizate, studii de caz, conținut de video).  



Particularitățile marketingului online 

 

• Conținut vizual: imaginile sunt mai ușor de reținut, adăugarea de 

vizualizări, infografice imagine, videoclipuri la text ajută la text să fie 

memorat mai bine; 

• Personalizarea conținutului: mesajele personalizate creează o 

conexiune reală cu publicul țintă; 

• Segmentarea publicului țintă sporește calitativ a mesajului transmis, 

fidelizează clienții și atrage alții noi;  

• Marketingul devine strategic: marketingul trebuie să devină obiectiv 

strategic în dezvoltarea instituției, aliniind obiectivele de marketing cu 

obiectivele instituție. 



Exemple de bune practici ale BȘ ASEM  

în mediul online: 

Proiectul Cartea Săptămânii: 
• promovarea resurselor informaționale a 

profesorilor ASEM;  
• popularizarea unei cărți pe o anumită 

tematică; 
• promovarea intrărilor noi de carte  

Promovarea  
publicațiilor UE 



Exemple de bune practici ale BȘ ASEM  

în mediul online: 



Exemple de bune practici ale BȘ ASEM  

în mediul online: 



Experienţe frumoase, practici 

 de calitate şi poveşti reuşite 

la BȘ ASEM le puteţi afla pe  

https://lib.ase.md/ 

sau la Angela AMORȚITU 

amortitu@lib.ase.md 

Tel.: 022 402 964 
 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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