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PARTICIPAREA DIASPORILOR LA SPAŢIUL INFORMAŢIONAL.
SISTEMUL MEDIA CONTEMPORAN: STRUCTURĂ ŞI ROLURI
Mihail CREŢU
Universitatea de Stat din Moldova
În articol sunt reflectate diverse modalităţi de a percepe cum arată sau poate arăta reprezentarea şi participarea
migranţilor în lumea media (tradiţionale şi noi). În continuare, ne-am propus să prezentăm multitudinea de media
accesibile şi rolul diferit al acestora în calitate de elemente într-un univers media complex şi interconect. De asemenea,
sunt înaintate o serie de modele de oportunităţi în facilitarea participării, liberei exprimări şi dialogului în cadrul media,
prin acceptarea diversităţii culturale a societăţilor mondiale. Specific oricărei comunităţi, când vine vorba despre minorităţi, media sunt instituţiile care trebuie să aducă laolaltă majorităţile şi minorităţile în calitate de parte a aceleiaşi comunităţi, să stabilească conexiunile şi comunicarea dintre diverse grupuri, să reflecteze asupra oportunităţilor şi provocărilor de a trăi într-o lume diversă, unde oricine poate fi acceptat în calitate de individ. Acest sistem de comunicare la multe
niveluri este imperativ în vederea dezvoltării sentimentului de respect pentru indivizii şi grupurile minoritare şi de
acceptare a acestora atât în calitate de membri ai comunităţilor, cât şi ca cetăţeni cu drepturi depline.
Cuvinte-cheie: grup minoritar, grup diasporic, media tradiţională, noile media, spaţiu informaţional, comunicare
mediatică, comunitate online.
DIASPORA PARTICIPATION IN THE INFORMATION SPACE.
THE CONTEMPORARY MEDIA SYSTEM: STRUCTURE AND ROLES
This article is a reflection of the ways through which we better understand how the representation and participation
of migrants in the world of media (traditional and new) looks or may look. Next, I set myself the goal to present the
multitude of media available and their different roles as elements in a complex and interconnected media world. Also,
the article sets forth a number of models of opportunities towards the facilitation of participation, free speech and dialogue
in the media by accepting the cultural diversity of global societies. Specific to any community when it comes to minorities,
media are the institutions that must bring together the majorities and minorities as parts of the same community, to establish
the connections and communication between various groups, to reflect on the opportunities and challenges to live in a
diverse world as a whole, where anyone can be accepted as individual. This system of communication on many levels is
imperative towards the development and existence of public acceptance and respect for individuals and minority groups,
accepting them as members of communities and citizens with full rights.
Keywords: minority group, diaspora’s group, old media, new media, information space, media communication,
online community.
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