ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Історичний

БАЗА ДАНИХ

Математичний

«КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН»

Менеджменту

( у складі електронного каталогу)

Соціальної педагогіки та психології

База даних (БД) «Книгозабезпеченність навчальних дисциплін» у
складі електронного каталогу існує з 01.01.2006 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.

Соціології та управління
Фізичний
Фізичного виховання
Філологічний

Джерела зберігаються у фонді Наукової бібліотеки ЗНУ.

Юридичний

Кількість бібліографічних описів, що містить БД на 01.01.2014 року
становить понад 100 507 записів, в тому числі 28 774 в електронному вигляді.
Протягом року в БД вводяться бібліографічні відомості українською, російською
та іноземними мовами. Загальна кількість бібліографічних описів щорічно
корегується.

Загальноуніверситетські кафедри
Довузівської підготовки
Довузівської підготовки іноземних студентів
Економіко-правничий коледж

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. БД також має спеціальний пошук: факультет, спеціальність, дисципліна,
семестр, кваліфікація. Пошукові ознаки можна комбінувати і, таким чином,
поглиблювати пошук.

Кафедри

БД дозволяє в автоматизованому режимі здійснювати аналіз
книгозабезпеченності навчальних дисциплін відповідних напрямків навчання за
видами документів та готувати довідку.

Спеціальність

Основою для тематичної організації інформації в БД є навчальні плани за
спеціальностями факультетів Запорізького національного університету, а для
загального електронного каталогу - діючі в Україні систематизатори
"Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)" та "Універсальна десяткова
класифікація (УДК)". Тематично БД охоплює видання, які належать до
наступних розділів локальної бази даних електронного каталогу Наукової
бібліотеки ЗНУ:
База даних: «КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕННІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН»
Факультет:
Біологічний
Економічний
Журналістики
Іноземної філології

Семестр
Кваліфікація
Спеціалізація
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити розвиток організації
науково-методичного забезпечення навчальної діяльності у ЗНУ, дає відомості
про стан книгозабезпеченності з 4 557 навчальних дисциплін.
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».

