ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
БАЗА ДАНИХ

«УКРАЇНА – утвердження незалежної держави»
(до 20-ї річниці Незалежності України)
(у складі електронного каталогу)
База даних (БД) «УКРАЇНА – утвердження незалежної держави» (до 20-ї
річниці Незалежності України) 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 01.01.2012 року
становить понад 2 350 записів. Протягом року БД включає близько 200
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
Т3(4Укр) Історія України
Т3(4Укр)64 Становлення незалежної України 1991-...
Т3(4Укр)64-2 Соціально-економічні відносини
Т3(4Укр)64-313 Державна влада та управління
Т3(4Укр)64-6 Міжнародні відносини. Зовнішня політика
Т3(4Укр)65 Історія України. Період з 2000 р. Т3(4Укр)я7 Учбові посібники з історії України
У Економіка. Економічні науки
У01(4Укр) Загальна економічна теорія України
У9(4Укр) Економіка України
У9(4Укр-4Зп) Економіка Запорізької області
У9(4Укр)8 Зовнішньоекономічні зв'язки України
Ф05 Політична свідомість. Політична ідеологія
Ф3(4Укр) Внутрішнє положення, внутрішня політика України
Ф3(4Укр-4Зп) Запорізька область
Ф3(4Укр)3 Соціально-політичні проблеми України
Ф3(4Укр)67.004 День Незалежності України
Ф4(4Укр) Міжнародні відносини і зовнішня політика України

Х Держава і право. Юридичні науки
Х9(4Укр) Держава та право України
Х9(4Укр)1 Законодавство. Політика й методи встановлення
законодавства, кодифікації, підготовки, розробки проектів
Х9(4Укр)300-1"1996" Конституція України 1996 р.
Х9(4Укр)300.323 Соціально-економічні і культурні права і
свободи громадян
Х9(4Укр)300.324 Особисті права і свободи громадян
Х9(4Укр)300.33 Основні обов'язки громадян
Х9(4Укр)300.6 Система органів державної влади і адміністрації
Х9(4Укр)300.61 Президент України
Ч30б Педагогічні науки в цілому.Офіційні документи та матеріали
Ч34(4Укр) Організація освіти в Україні
Ч31(4Укр) Загальна педагогіка Україні
Ч48 Вища освіта. Педагогіка вищої школи
Ч484(4Укр)б Вища освіта в Україні. Законодавчі акти
УДК-Теми: 93/99, Т 3, Iсторiя
930, Т ; Т 2, Iсторична наука. Допомiжнi iсторичнi дисциплiни
Бази даних: Електронні ресурси
Електронна бібліотека. Матеріали для навчального процесу
Краєзнавство
к0б Керівні та законодавчі матеріали краю
к6 Соціально-економічне та громадсько-політичне життя краю
к63 Історія,археологія, етрографія краю.
к65 Економіка краю.
к66.36 Громадсько-політичне життя краю.
к66.367 Свята.
к66.367.009 День Незалежності
к7 Культурне і наукове життя краю . Освіта в краї
Наукові праці викладачів ЗНУ
Факультети: всі
Праці студентів ЗНУ
Факультети: всі
Автореферати дисертацій
Електронні ресурси
Книгозабезпеченість навчальних дисциплін
Факультет: всі
Користувачу надаються широкі можливості для задоволення його
інформаційних потреб з названої тематики. Враховуючи те, що публікації є
засобом наукової комунікації, БД дозволяє простежити процес становлення та
утвердження незалежної України.
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».

