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 obţii operativ informaţia necesară
 devii un bun student
 deţii pârghiile de informare şi documentare
în Societatea Informaţională
 fii informat, deci puternic profesional şi
intelectual, vino la
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Scopul CI: facilitarea adaptării studenţilor (şi
altor
categorii
de
utilizatori)
la
mediul
informaţional universitar şi la condiţiile Societăţii
Informaţionale, promovarea liberului acces la
informaţie.
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informaţional
universitar
şi
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Societăţii Informaţionale, promovarea liberului
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Obiectivele CI:
 dezvoltarea culturii informaţiei şi a învăţării
 crearea mediului favorabil învăţării
 educarea/formarea deprinderilor de muncă
intelectuală (tehnici de lectură, de elaborare a
rezumatului, a conspectului, studiului etc.)
 contribuţii pentru transformarea informaţiei în
cunoaştere.
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Grup – ţintă al Clinicii Informaţionale (CI):
prioritar CI este orientată pentru studenţii anului I
de la toate facultăţile ULIM, dar CI este pusă şi în
serviciul altor categorii de utilizatori ai DIB
(studenţi ai ciclului licenţă, audienţii ai ciclului
masterat şi doctorat, cadre didactice, cercetători
ştiinţifici).
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 informaţii comunitare
 consultaţii individuale şi de grup privind
resursele disponibile ale DIB
 consultaţii individuale şi de grup privind
oportunităţile oferite de către alte instituţii
informaţional-bibliotecare din republică
 iniţiere în calculator
 iniţiere în Internet, pagina WEB ULIM, DIB
 iniţiere în utilizarea resurselor bibliografice
 consultaţii privind tehnicile de lectură,
metodele
eficiente
de
conspectare
a
documentelor
 sprijin
informaţional–documentar
pentru
studiile individuale (selectarea informaţiei,
elaborarea şi prezentarea referinţelor etc.)
 colecţia
„Biblioteconomie.
Informare.
Documentare”
 adrese utile în Internet
 sprijin în utilizarea bazelor de date ale DIB,
OPAC-ului, Internet-ului
 oferirea prelegerilor cursului opţional „Bazele
culturii informaţionale” în format electronic
(Power Point, mostre concrete)
 servicii de multiplicare, copertare, redactare
a referinţelor bibliografice etc.
 alte servicii.
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Nu ezita să apelezi la serviciile CI !
Un bun profesionist, în primul rând,
este un deţinător de informaţie !
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