„Să nu laşi nici o clipă fără să citeşti,
fără să vezi sau să auzi ceva”
Goethe

Ce este Colecţia de Referinţe?
Include enciclopedii, dicţionare,
ghiduri, almanahuri şi alte documente,
menite de a satisface necesităţile
informaţionale de caracter factografic.

Apelezi la Colecţia Referinţe în caz de
concretizare a:
 sensului explicativ al termenului ...
 sinonimului, antonimului, omonimului
cuvântului ...
 echivalentului cuvântului ... în diverse
limbi
 datelor biografice ale ...
 alte cazuri

Locaţia:
Colecţia de Referinţe este amplasată
în spaţiul Sălii Polivalente de Lectură 2, în
imediata apropiere de intrare (bloc 1, et.
6).
Cuprinde circa 2000 documente în
diverse domenii.

Aranjarea colecţiei :
În corespundere cu indicile Clasificării
Zecimale Universale, iar în interior - în
ordinea alfabetică a numelui de autor ori a
titlurilor.

Ce include Colecţia de Referinţe?
 Enciclopedii
specializate)

(universale,

ştiinţifice,

De ex.: „Le Grand Larousse Illustré”,
„Encyclopedia Britanica”, „Всемирная
История”, „Enciclopedia statelor lumii”,
„L’Histoire du Monde l’antiquité”

 Dicţionare (enciclopedice, alfabetice, de
limbă (bilingve, generale şi specializate,
poliglote), terminologice, biografice , de
sigle şi abrevieri
De ex.: DEX ,
„Dictionnaire enciclopedique en couleurs
Hachette”, „Dicţionar de sinonime şi
antonime”, „Dicţionarul literaturii române”

 Ghiduri (de informare, de îndrumare, de
iniţiere)
De ex.: „Ghid turistic”, „Ghidul
avocatului”, „Ghidul cetăţeanului”







Almanahuri
Tratate (Tratate internaţionale)
Surse geografice-atlase, hărţi
Bibliografii
Culegeri de documente oficiale

Accesul la colecţie:
 Acces liber la raft
 Documentele din Colecţia Referinţe
pot fi consultate numai în sălile de
lectură

Cum Vă informăm asupra colecţiei:
 catalogul electronic – Opac
 pupitrul de referinţe – INFO- ULIM
 expoziţii tradiţionale„Intrări noi in
Colecţia de Referinţe”
 expoziţii online (library.ulim.md)
 serviciul informaţional on-line
„Întreab@bibliotecarul”

Acceptă şi nu uita:

Informaţia este marea forţă
reformatoare! Ea este cheia
prefacerilor din noi înşine şi din
jurul nostru !
Un student de nota „zece”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 informaţiei este parte
integrantă a culturii intelectuale.
Deţinerea
acesteia
ţine
de
prestigiul individual şi profesional
al fiecărei persoane.
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