Dacă vrei să …
 obţii operativ informaţia necesară
 devii un bun specialist
 fii informat, deci puternic profesional şi
intelectual,

consultă
colecţia
Periodice
pentru a fi la curent cu cele
mai noi realizări în diverse
domenii!

Ce sunt publicaţiile periodice ?
Publicaţii care au un titlu stabil, o
periodicitate
regulată,
o
durată
nelimitată, care reunesc
articole
redactate de către diverse persoane,fiind
prezentate într-un sumar.

Ce include colecţia Periodice ?
Reviste,
Republica
Colecţia
„Publicaţii
ULIM”.

ziare, anuare, editate în
Moldova, România şi alte ţări.
include
sub-compartimentul
periodice, editate sub egida

Unde este amplasată colecţia
Periodice ?
Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, bloc 1,
et. 6

Cum sunt aranjate la raft publicaţiile ?
După domenii , iar în interior - conform
limbii şi denumirii periodicului.

Colecţia Periodice DIB Vă oferă acces la
circa 350 titluri periodice. De exemplu:

Cum Vă informăm asupra colecţiei
Periodice:

Drept:

 catalogul electronic – OPAC (acces din
toate spaţiile funcţionale DIB)
 expoziţii tradiţionale şi on-line “Intrări noi
în colecţia seriale”
 e-buletine: „Periodice achiziţionate de DIB
în anul …”, „Periodice abonate de DIB în
anul …”

Studii Juridice
Dreptul muncii
Revista Naţională de Drept
Государство и право
Международное публичное и
частное право
 Закон и жизнь






Economie:







Studii Economice
Consultant
Contabilitate şi audit
Economica
Profit
Бухгалтерские и налоговые
консультации

Categorii de publicaţii periodice:

Istorie:







Acces:
 periodicele sunt oferite pentru consultare
în Sala Polivalentă de Lectură nr.2
 acces liber la raft – ediţii din ultimii 2-3
ani;
 ediţiile anterioare sunt solicitate la punctul
„Control – Intrare”, SPL nr. 2 (timp pentru
îndeplinirea comenzii – 0,5 ore)

Revista de Istorie şi Politică
Dosarele istoriei
Historia
Magazin istoric
Вестник Древней Истории
Вопросы истории

cotidiene – care apar cel puţin 4 numere per
săptămână (de ex.: ziarele „Timpul de
dimineaţă”, „Jurnal de Chişinău”,
„Независимая Молдова”,
”Комсомольская правда”etc.)
hebdomadare – apariţie săptămânală (de
ex.: ziarele „Săptămîna”, „Literatura şi
arta”, „Dreptul” etc.)
mensuale - apar o dată în lună ( de ex.:
revistele „Bănci şi finanţe”, „Dreptul
muncii” „Limba română” etc.)
bimensuale – apar o dată la două luni (de
ex.: revistele „Программирование”,
„Экология”, „Косметолог” etc.)
trimestriale – periodic, care apare o dată la
trei luni (de ex.: revistele „Justiţia
constituţională”, „Вестник древней
истории”etc.)

Sub-colecţia „Publicaţii periodice
editate sub egida ULIM”:
 Intertext, Lecturi Filologice
(Institutul de Cercetări Filologice şi
Interculturale)
 Revista de istorie şi Politică=History
and Politics (Institutul de Istorie şi
Ştiinţe Politice)
 NooSfera (Institutul de Cercetări
pentru Mediu şi Dezvoltare
Durabilă)
 Socialis (Institutul de Formare şi
Cercetare Socială)
 Studii Economice (Institutul de
Investigaţii Strategice în Economie)
 Studii Juridice (Institutul Cercetări
în Domeniul Protecţiei Drepturilor
Omului)

Departamentul Informaţional
Biblioteconomic

Acceptă şi nu uita:
Informaţia
este
marea
forţă
reformatoare!
Ea
este
cheia
prefacerilor din noi înşine şi din
jurul nostru!
Un bun student este un utilizator
activ
al
serviciilor
DIB!
Cunoştinţele, acumulate în sălile
de curs, sunt amplificate în spaţiile
funcţionale ale DIB!
Economiseşte timpul şi eforturile
tale. Nu ezita să apelezi la ajutorul
Bibliotecarului !
Cultura informaţională este parte
integrantă a culturii intelectuale !
Deţinerea
acesteia
ţine
de
prestigiul individual şi profesional
al fiecărei persoane!

Program “Grija pentru Noii
Utilizatori”

Colecţia Periodice

