ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Мисливське господарство»
(спеціальність)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) „Мисливське господарство” (спеціальність) у складі
електронного каталогу 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 1 190 записів. Протягом року БД включає майже
бібліографічних 85 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:
УДК-Теми: 59 Зоологiя
591 Загальна зоологія
591.1 Фізіологія тварин
591.6 Зоологія та економіка. Прикладна зоологія
591.61 Користь тварин
591.611 Полювання та вилов тварин
591.615 Захист тварин та догляд за ними. Підгодівля зимою
63 Сiльське господарство. Лiсове господарство. Землеробство
630 Лiсове господарство, лiсiвництво
630*2 Лісівництво
639 Полювання, мисливство. Риболовля, рибальство. Риборозведення
639.1 Полювання
639.1.04 Розведення та догляд дичини
639.1.05 Загальні відомості про мисливство
639.1.052 Мисливські угіддя
639.1.055 Обмеження мисливства (полювання)
639.11/.16 Мисливські (тобто ті, на яких полюють) види дичини

639.111 Великі дикі тварини. Велика дичина взагалі
639.12 Дикі птахи. Дичина
639.128 Мисливські птахи. Хижі птахи
ББК-Теми Е Біологічні науки
Е68 Екологія та географія тварин. Охорона тварин
П Сільське та лісове господарство
П7 Мисливське господарство. Рибне господарство
П71 Мисливське господарство
П9(4Укр) Сільське господарство України
П9(4Укр)71 Мисливське господарство України
Ч426.47 Методика викладання зоології
Ч426.47-257 Використання краєзнавчого матеріалу в процесі навчання
Ч489.89 Аграрна та лісотехнічна освіта
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет: Біологічний
« Праці студентів ЗНУ»
Природничі науки
Біологія
«Автореферати дисертацій»
03.00.01/03.00.33 Біологічні науки
«Краєзнавство»
к28 Рослинний і тваринний світ (флора і фауна) краю. Антропологічні
характеристики населення краю
к28.6 Тваринний світ краю
к28.699.000 Окремі тварини
к47 Мисливське та рибне господарство краю.
к47.1 Мисливське господарство
Каталоги тем: ББК, УДК
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Біологічний
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 галузі мисливства та мисливського господарства, дає
відомості про напрямки наукових досліджень.
БД дозволяє ефективно використовувати накопичений інформаційний
ресурс з метою підготовки та неперервної освіти фахівців, є інформаційною базою
для наукових досліджень у Запорізькому національному університеті.
Виробник – Наукова бібліотека Запорізького національного університету.
Програмне забезпечення - УФД/Бібліотека.

