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Прес-анонс

День інформації
До Дня інформації Науковою бібліотекою Запорізького національного університету
підготовлено виставку наукової та фахової літератури за спеціальністю «Мисливське
господарство». Запрошуємо відвідати виставку в читальному залі для викладачів (к.134).
Наукову та практичну значимість виставки розкриває довідково-енциклопедична
література з екології, лісового господарства, мисливствознавства та інших природничих
дисциплін. Словники, енциклопедії, довідники стануть незамінними при вирішенні
наукових, професійних питань, при самоосвіті, а також для допитливих.
Виставка літератури освітлює наукову фахову періодику України з природничих наук.
Наукові видання будуть корисні біологам, екологам, викладачам, аспірантам, вчителям та
студентам.
Колекція праць викладачів біологічного факультету знайомить з творчим доробком
науковців вузу: монографіями, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями,
науковими фаховими виданнями - «Вісник Запорізького національного університету.
Біологічні науки», «Питання біоіндикації та екології», збірник наукових праць студентів,
аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2013». Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції представлені у збірнику «Сучасні проблеми біології, екології та
хімії», що відображають сучасний стан та напрями досліджень, які охоплюють широкий
спектр питань різних галузей від теоретичних розробок до конкретних досліджень.
Інформаційна
діяльність
Наукової
бібліотеки
представлена
інформаційнобібліографічними списками літератури: Національна лісова політика України (270 дж.),
Мисливствознавство (185 дж.), бібліографічним покажчиком «Сучасні проблеми біології,
екології та хімії», електронними ресурсами: Проект Електронна бібліотека України
«Elibukr. Відкритий доступ 2013-2014 рр. Біологічні ресурси» (60 БД) та базами даних
«Мисливське господарство» у складі електронного каталогу НБ ЗНУ (1190 записів)
Шановні викладачі, науковці, студенти! Запрошуємо Вас, а також всіх, хто цікавиться
проблемами екології, охорони, збереження, відтворення та раціонального використання
ресурсів навколишнього природного середовища відвідати нашу виставку з 16 по 20
грудня 2013 року з 9 до 17 години у Науковій бібліотеці ЗНУ, к. 134, ІІ навчальний
корпус.
За додатковою інформацією звертайтеся до директора Наукової бібліотеки Валентини
Олександрівни Герасимової (ІІ навчальний корпус ЗНУ, к. 215), тел.: (061)228-75-88, 1414, та до відділу наукової інформації бібліотеки ЗНУ (ІІ корпус, к. 134), тел.: (061)289-1203.

