ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ»
Електронний каталог – це повний перелік всіх зареєстрованих
документів. Елементом каталогу є бібліографічний опис документа.
База даних (БД) «ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ» існує з 01.01.2000
року і містить бібліографічну інформацію, яка є результатом науково-аналітичної
обробки усіх видів та типів видань на всіх носіях інформації, що надходять до
Наукової бібліотеки ЗНУ, а також понад 500 найменувань періодичних видань
щорічної передплати. Джерела зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить близько 908 544 записів. Протягом року в БД вводиться більше 80 000
бібліографічних записів українською, російською та іноземними мовами.
Інформація поповнюється щоденно.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище автора (авторів), ключові слова, взяті з назви
публікації, рік видання, мова, вид і тип документа та іншими елементами
бібліографічного опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є діючі в Україні
систематизатори
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів тематичних каталогів та
локальних баз даних електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
ББК-Теми:
А Загальнонаукові та міждисциплінарні знання. Глобалістика
Б Природничі науки в цілому
В Фізико-математичні науки
Г Хімічні науки
Д Науки про землю
Е Біологічні науки
Ж Техніка. Технічні науки в цілому
З Енергетика. Радіоелектроніка
И Гірнича справа
К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування
Л Хімічна технологія
М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне
виробництво. Фотокінотехніка
Н Будівництво
О Транспорт
П Сільське та лісове господарство
Р Охорона здоров'я. Медичні науки

С Суспільні науки в цілому
Т Історія. Історичні науки
У Економіка. Економічні науки
Ф Політика. Політичні науки
Х Держава і право. Юридичні науки
Ц Військова наука. Військова справа
Ч Культура. Наука. Освіта
Ш Філологічні науки. Художня література
Щ Мистецтвознавство
Э Релігія. Релігієзнавство
Ю Філософські науки
Я Література універсального змісту
УДК-Теми:
0 Загальний вiддiл
1 Фiлософськi науки
2 Релiгiя. Теологiя
3 Суспiльнi науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право.
Уряд. Військова справа. Добробут. Страхування. Освіта. Фольклор
5 Математика та природничi науки
6 Прикладнi науки. Медицина. Технологiя
7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Iгри. Спорт
8 Мовознавство. Художня лiтература. Лiтературознавство
9 Географiя. Бiографiї. Iсторiя
Бази даних:
«Автореферати. Дисертації»
«Краєзнавство»
«Персоналії»
«Ключові слова»
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
«Праці студентів ЗНУ»
«Рідкісна книга»
«Електронні ресурси»
«Бібліографічні покажчики, підготовлені НБ ЗНУ (поточні)»
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток теорії, практики
та організації діяльності в різних галузях знань та сферах діяльності в України та
зарубіжних країнах, дає відомості про напрямки наукових досліджень у цих
галузях.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців та наукових досліджень
у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

