ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

БАЗА ДАНИХ
« Менеджмент туристичного, готельного та курортного сервісу »
(спеціалізація)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) « Менеджмент туристичного, готельного та курортного
сервісу » (спеціалізація) 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 4 550 записів. Протягом року в БД вводиться більше 600
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:
Р354.9 Курортотерапія. Курортографія
У052.543 Бухгалтерський облік на підприємствах громадського харчування,
готельного господарства та туризму
У432 Економіка готельного господарства
У433 Економіка туризму
У9(4Укр)432 Економіка готельного господарства України
У9(4Укр)433 Економіка туризму України
Ф3(4Укр)65.31 День туризму
Ч518.14 Організація туризму
Ч518.14(4Укр) Організація туризму в Україні
Ч426 Методика викладання навчальних дисциплін
Ч426.42 Методика викладання економіки
УДК-Теми:
159.9:640.41 Психологія готельного бізнесу
332.122:379.84 Рекреаційні зони

338.48 Туризм з економічної точки зору. Політика у сфері туризму
338.48-2 Характеристика щодо типу клієнтів
338.48-6 Характеристики туризму відповідно до цілі, мотиву, умови
338.482 Чинники, що визначають пропозицію. Масовий туризм. Надання пільг
338.486 Розвиток, заохочення туризму
379.851 Загальна організація та забезпечення туризму
379.832 Дозвілля. Перебування в готелях, мотелях, ботелях
640.4 Ведення господарства на підприємствах готельного типу та підприємствах
громадського харчування
656.079 Туристичні агенції (бюро)
657:640.41 Бухгалтерський облік в готельному бізнесі
659.117.3:338.48 Реклама туристичних послуг
711.455 Курорти, здравниці, будинки відпочинку
711.557 Райони для розміщення готелів, пансіонатів
725.75 Будівлі курортів та будинків відпочинку
728.5 Готелі. Гостьові будинки. Готелі для туристів, гуртожитки
Бази даних:
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
Факультет менеджменту
«Автореферати дисертацій»
08.00.05 - економіка і менеджмент у галузях та сферах діяльності
08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг
14.01.33 - курортологія та фізіотерапія
«Краєзнавство»
к51.127.0 Окремі курорти
к65.644.135.7 Готелі, пансіонати, мотелі
к65.649: к75.8 Економіка туризму
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
«Книгозабезпеченність навчальних дисциплін»
Факультет: Менеджменту
Спеціальність: Менеджмент організацій
Спеціалізація: Менеджмент туристичного, готельного та курортного
сервісу
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 менеджменту готельного, туристичного та
куророртного сервісу в України та зарубіжних країнах, 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».

