ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«КРАЄЗНАВСТВО. ОСВІТА В КРАЇ»
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «КРАЄЗНАВСТВО. ОСВІТА
В
КРАЇ» 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 01.01.2013 року
становить понад 5 165 записів. Протягом року БД включає близько 400
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: Краєзнавство
к0 Край в цілому
к0(-2/-7) Адміністративно-теріторіальні одиниці краю
к7 Культурне і наукове життя краю . Освіта в краї.
к70 Міжнародні наукові і культурні зв'язки
к71 Культурне життя краю
к72.1 Окремі інститути
к72.3 Мала Академія Наук (МАН)
к72.114 Запорізьке відділення НАН України
к72.6д Вчені краю
к74 Освіта в краї
к74.03 Історія освіти в краї
к74.04 Організація освіти. Управління. Економіка. Статистика
к74.1 Дошкільне виховання та навчання
к74.2 Загальноосвітня школа
к74.200.526 Професійна орієнтація, Вибір професії
к74.202 Освіта і навчання школярів
74.202.26 Методика викладання навчальних дисциплін
к74.5 Професійна і фахова освіта
к74.57 Середня професійна освіта.

к74.58 Вища освіта в краї.
к74.58.4 Організація вищої освіти
к74.580.0 Окремі заклади вищої освіти.
к74.580.11 ЗНУ
к74.580.11.00 Реформування роботи вузу і Болонський процес
к74.580.11.02 Керівництво ЗНУ
к74.580.121 Ректорат ЗНУ
к74.580.11.03 Факультети і кафедри ЗНУ
к74.580.11.05 Бібліотека ЗНУ
к74.580.11.06 Виховна робота в ЗНУ
к74.580.11.07 Навчальна діяльність в ЗНУ
к74.580.11.09 Підготовчі курси. Мала академія
к74.580.11.10 Наукова робота в ЗНУ
к74.580.11.11 Міжнародні зв'язки ЗНУ
к74.580.11.13 Приймальна комісія ЗНУ
к74.580.11.131Зовнішнє незалежне оцінювання в ЗНУ
к74.580.11.14 Навчальні заклади, які входять до складу ЗНУ
к74.580.11.15 Інші служби та організації ЗНУ
к74.580.11.154 Прес-центр ЗНУ
к74.580.11.154.1 Газета "Запорізький університет"
к74.580.11б Керівні матеріали ЗНУ
к74.580.11д Персоналії викладачів ЗНУ
к74.580.14 Компьютерна Академія "ШАГ"
к74.580.17 Південно-Український інститут бізнесу
к74.580.18 Підрозділ Европейського університету в м. Запоріжжі
к74.580.22 Бердянський університет менеджменту і бізнесу
к74.589 Окремі галузі вищої освіти
к74.589.1 Вища медична освіта
к74ж Міжнародне співробітництво в галузі освіти
Бази даних: ББК-Теми: «Краєзнавство», к7 Культурне і наукове життя
краю . Освіта в краї
«Праці викладачів та співробітників ЗНУ»
«Праці студентів ЗНУ»
«Автореферати дисертацій»
Електронні ресурси:
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Факультети: Всі
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток освіти на
Запоріжжі та в області, 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».

