ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«Міжнародні відносини» (спеціальність)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «Міжнародні відносини» (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 понад 63 870 записів. Протягом року БД включає близько 2 500
бібліографічних відомостей 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 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 “Універсальна десяткова класифікація” та “Бібліотечнобібліографічна класифікація”. Тематично БД охоплює публікації, які належать до
розділів класифікації та баз даних у складі електронного каталогу:
ББК-Теми: Т Історія. Історичні науки
Т0 Теоретичні основи та методологія історичної науки
Т2 Допоміжні історичні дисципліни
Т211 Джерелознавство
Т216 Дипломатика
Т218 Історична географія
Т3 Історія
Т3(0/8) Історія окремих країн
Т3(0) Всесвітня історія
Т3(4Укр) Історія України
Т3(4Укр)6-6 Міжнародні відносини. Зовнішня політика.
Т5 Етнологія. Етнографія
Т5(4Укр) Етнологія. Етнографія України
Ф Політика. Політичні науки
Ф0 Теорія політики. Теорія політології
Ф02 Історія політичної думки
Ф032 Етнополітика
Х0 Теорія держави та права
Х01 Загальна теорія держави. Порівняльне державознавство
Х0я73 Теорії держави та права. Навчальні посібники для вузів

Х1 Історія політичних вчень
Х1(0) Загальна історія вчень про державу та право
Ч426.31/36 Методика викладання історії
Д82 Фізична географія
Д89 Країнознавство. Краєзнавство
Д891(4Укр) Краєзнавство України
УДК-Теми: 9 Географiя. Бiографiї. Iсторiя
908 Краєзнавство
93/99, Т 3, Iсторiя
930, Т ; Т 2, Iсторична наука. Допомiжнi iсторичнi дисциплiни
930.9, Т 3(0), Всесвiтня iсторiя
94/99(1-87) Iсторiя зарубiжних країн
947.7, Т 3(4УКР), Iсторiя України
91 Географiя. Географічні дослідження Землі. Регіональна географія
910.3:32 Політична географія
911.2 Фізична географія
911.3:323.11 Етнополітична географія
911.3:33 Економічна географія
32 Полiтика
321.01 Загальна теорія держави. Теорія та філософія влади
327 Мiжнароднi зв'язки. Свiт, свiтова полiтика. Мiжнароднi справи
39 Етнологiя. Етнографiя. Звичаї. Традицiї. Спосiб життя. Фольклор
Бази даних: Краєзнавство
к63 Історія,археологія, етнографія краю
Наукові праці викладачів ЗНУ
Історичний факультет
Праці студентів ЗНУ
Історичні науки
Автореферати дисертацій:
07 Історичні науки
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін
Факультет: Історичний
Спеціальність: Міжнародні відносини
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 міжнародних відносин України та зарубіжних країн, дає відомості
про напрямки наукових досліджень у цій галузі.
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».

