ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ
«РІДКІСНА КНИГА»
( у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Рідкісна книга» існує з 01.01.2008 року і містить
бібліографічну інформацію, яка є результатом науково-аналітичної обробки усіх
видів та типів видань, що видані з 1790 до 1945 р. включно, з фонду Наукової
бібліотеки ЗНУ.
Джерела в обсязі 8 641 примірник зберігаються у фонді Наукової
бібліотеки ЗНУ.
Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2013 року
становить 7 784. Бібліографічні відомості вводяться в БД українською,
російською та іноземними мовами. Інформація поповнюється.
За необхідністю бібліографічні описи статей анотуються.
БД має зручний і простий інтерфейс користувача. Пошук у БД ведеться за
такими ознакам: назва, прізвище авторів, ключові слова, взяті з назви публікації,
рік видання, мова, вид та тип документа та іншими елементами бібліографічного
опису. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином, поглиблювати
пошук.
Основою для тематичної організації інформації в БД є галузі знань та
види видань, а для загального електронного каталогу - діючі в Україні
систематизатори
“Бібліотечно-бібліографічна
класифікація
(ББК)”
та
“Універсальна десяткова класифікація (УДК)”. Тематично БД охоплює
публікації, які належать до наступних розділів локальної бази даних
електронного каталогу Наукової бібліотеки ЗНУ:
База даних: Рідкісна книга
Анатомія людини
Астрономія
Бібліографічні посібники
Біологія
Ботаніка
Видавнича справа. Журналістика
Військова наука. Військова справа
Географія
Економіка
Енциклопедії
Зоологія
Історія
Література на "мові оригіналу"
Літературознавство
Математика
Медицина
Мистецтвознавство
Мініатюрна книга

Мовознавство
Англійська мова
Грецька мова
Іспанська мова
Німецька мова
Російська мова
Слов'янська мова
Українська мова
Французька мова
Народна освіта. Педагогічні науки
Наука. Наукознавство
Науки про землю. Геологія
Палеонтологія
Періодичні видання
Політика
Право
Психологія
Релігії. Релігієзнавство
Сільське господарство
Словники. Універсальні та тематичні
Соціологія
Техніка
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Філософські науки
Хімія
Збірники. Збірники окремих видань
Бази даних:
ББК - теми
УДК - теми
Краєзнавство
Ключові слова
Персоналії
Періодика
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб щодо видань до 1945 р. включно. Враховуючи те, що
публікації є засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити історичний
розвиток теорії, практики та організації різних галузей знань та сфер діяльності,
дає відомості про напрямки наукових досліджень у виданнях за той період.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки фахівців і неперервної освіти та наукових досліджень у
Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення – «УФД/ Бібліотека».

