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Dragi şi fideli prieteni ai Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Stimate Doamne, Stimaţi Domni, Stimată 

Doamnă Prim Prorector cu activitatea didactică ASEM Ala COTELNIC, 

Distinşi colegi din toate instituţiile bibliotecare din Moldova! 

 

Adresăm calde urări în legătură cu organizarea şi participarea dumneavoastră la Conferința 

Internaţională „Promovarea egalității de șanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, organizată 

în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic 

superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul 

învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi 

Universitatea din Bergen.  

Vă mulţumim pentru această participare, astfel acceptând împărtășirea ideilor şi rezultatelor 

privind susținerea şi promovarea egalităţi de şanse. Tema egalității de șanse în educaţie şi cultură 

este actuală pentru Republica Moldova şi în cadrul bibliotecilor universitare este discutată în 

premieră. 

 În anul 2000, Uniunea Europeană a adoptat două directive care interzic discriminarea 

directă şi indirectă pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi 

orientare sexuală. Aceste documente conţin definiţii exacte privind discriminarea directă, indirectă, 

hărţuirea şi aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane. Republica Moldova a 

adoptat cadrul legal privind egalitatea de şanse: Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi din 09.02.2006 şi Legea cu privire la asigurarea egalităţii din  25.05.2012. 

Vom încerca prin această conferinţă să identificăm rolului bibliotecii în promovarea egalităţii 

de şanse în comunitate, şi în aşa fel am structurat lucrările în 2 sesiuni tematice: Prima „Egalitatea 

de șanse în societatea democratică” va pune în dezbatere soluțiile durabile pentru consolidarea 

egalității de şanse în societate; a doua „Rolul bibliotecii în promovarea egalității de șanse”, în care 

sperăm să formulăm recomandări la nivel de politici și la nivel instituțional pentru a fortifica 

participarea bibliotecilor în promovarea egalităţii de şanse în comunitate. Vom încerca astăzi mai 

bine să înţelegem ce este egalitatea de șanse; care sunt aspectele generale privind egalitatea de șanse 



în concordanţă cu legislaţia din Uniunea Europeană şi Republica Moldova; importanţa promovării 

egalităţii de șanse; egalitatea de șanse din perspectiva accesului la educație şi la informaţie; să 

identificăm strategii, instrumente, tehnici utilizate pentru susținerea şi promovarea egalităţi de şanse, 

modalităţi de combatere a inegalității de șanse în domeniile educaţiei şi culturii. 

Sperăm că această întâlnire la biblioteca noastră va prilejui dezbaterea celor mai importante 

aspecte ale promovării egalității de șanse în educaţie şi cultură şi contribuţiile pe care o pot avea 

oamenii ştiinţei, învăţământului şi culturii în constituirea societăţii democratice. 

Societatea modernă este caracterizată de intensificarea schimbului de informaţii datorită 

impactului tehnologiilor informatice şi comunicaţionale. Acestea au determinat o schimbare şi în 

sistemele educaţionale. Axa de referentă a constituit-o colaborarea internaţională şi schimbul de 

informaţii ca factor cheie al reuşitei întregului demers de dezvoltare a învăţământului. Conferinţa 

noastră este realizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru 

Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu 

Eurasia în domeniul învăţământului superior. Proiectul este axat pe inovarea educaţiei în domeniul 

utilizării a informaţiilor. Sprijinul din partea programului EURASIA prevede implementarea celor 

mai bune practici ale bibliotecilor europene ce ţin de dezvoltarea organizaţională, funcţională şi 

tehnologică a bibliotecii compatibilă cu standardele internaţionale;  activarea proceselor de integrare 

şi cooperare instituţională, naţională şi internaţională în spaţiul educaţional şi ştiinţific; punerea în 

aplicare a noilor modalităţi de colaborare profesională; satisfacerea nevoilor de informare a 

utilizatorilor prin promovarea serviciilor inovatoare prin intermediul tehnologiei Repozitorii 

instituţionale şi dezvoltarea abilităţilor informaţionale (alfabetizare digitală sau Cultura Informaţiei). 

O atenţie deosebită finanţatorii acestui proiect acordă aplicării principiului egalităţii de 

tratament între persoane. Această normă a unei societăţi democratice este valabilă astăzi ca niciodată 

şi instituţiile din învăţământ, instituţiile de cultură trebuie să opteze pentru promovarea activă a 

acestor norme de convieţuire umană.  

Aducem sincere mulţumiri celor care au fost şi sunt alături de noi, pentru munca dedicată 

afirmării educaţiei şi culturii în ţara noastră. Vă urăm cât mai multe împliniri în formarea şi educarea 

noilor generaţii de oameni constructivi, cu poziţie civică activă, toleranţi şi egali în șanse. Este şansa 

noastră! 

Cu această ocazie avem deosebita plăcere de a Vă invita să participaţi la lucrările Conferinţei 

şi anunţăm deschiderea lucrărilor Conferinţei, oferind cuvântul doamnei Ala COTELNIC, Prim 

Prorector cu activitatea didactică ASEM, profesor universitar, doctor habilitat în economie. 

Vă mulţumesc! 


