ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«ЗВИЧАЄВО ПРАВО»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «ЗВИЧАЄВО ПРАВО» існує у складі електронного
каталогу 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 5 380 записів. Протягом року БД включає 430 більше
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: Х Держава і право. Юридичні науки
Х1 Історія правових вчень
Х1(0)5 Історія вчень про державу і право нового часу (XV ст.-1918 р.)
Х2(4Укр) Історія держави та права в Україні
Х2(4Укр)46 Історія держави і права України в період козацтва (1647 - II
пол.XVIII ст.)
Х9(4Укр)0я73 Держава та право України. Загальна теорія. Навчальні посібники
Т Історія. Історичні науки
Тя73 Підручники для вузів з історії.
Т3 Історія
Т3(4Укр)0 Історія України в цілому
Т3(4Укр)4 Період феодалізму. Слов`янська доба (VI ст. н.е. -1861р.)
Т3(4Укр)4-28 Класи. Стани. Соціальні групи. Верстви населення
Т3(4Укр)4-8 Гетьмани, кошові отамани, ватажки. Персоналії
Т3(4Укр)44 Українсько-литовська доба (1321 - 1568 рр.) XIV - XVI ст.
Т3(4Укр)44-294 Козацтво
Т3(4Укр)45 Польський період (1569-1638 рр.) XVI - 1-ша пол. XVII ст.
Т3(4Укр)45-294 Козацтво
Т3(4Укр)46/48 Козацька держава від Б.Хмельницького до К.Розумовського

(1648 - 1799 рр.)
Т3(4Укр)46-051 Переяславська Рада (Угода) - 1654р.
Т3(4Укр)46-294 Козацтво
Т3(4Укр)46-8 Період козацтва. Персоналії
Т3(4Укр)46я2 Період козацтва. Довідкові видання
Т3(4Укр)46я72 Період козацтва. Навчальні посібники для СШ
Т3(4Укр)49 Україна у I-ій пол. XIX ст. (1800-1861 рр.)
Т3(4Укр)49-294 Козацтво
Т3(4Укр)я7 Період козацтва. Методичні рекомендації
Т52(4Укр) Етнографія України
Т52(4Укр)-513 Звичаєве право
Ц4(4Укр) Збройні сили України
Ц4(4Укр)1 Сучасне козацтво в Україні
УДК-Теми: 34 Право. Юриспруденцiя
340 Право в цiлому. Пропедевтика. Методи та допомiжнi правничi науки
340.14 Неписаний закон. Право, не оформлене законом. Інші джерела права
340.141 Звичайне право. Звичай
93/99 Iсторiя
94(477) Історія України
Бази даних:
«Краєзнавство»
к63.3 Історія краю
к63.336 Козацька ера ХV1 - ХV111 ст.
к63.336.1 Запорозька Січ
к68.423 Козацтво
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Юридичний факультет
Історичний факультет
«Праці студентів ЗНУ»
Історичні науки
Право
«Автореферати. Дисертації»
12.00.01/13 – Юридичні науки
07.00.01
- Історія України
«Електронні ресурси»
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Юридичний
Історичний
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити історичні аспекти та
розвиток теорії, практики та організації звичаєвого права в України.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення „УФД/Бібліотека”.

