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Bazy danych:
ekonomia

zarządzanie
prawo

Scopus - wielodziedzinowa baza danych  wydawnictwa  Elsevier.
Zawiera opisy bibliograficzne  oraz  abstrakty artykułów z  czasopism naukowych, 
m a t e r i a ł ó w  k o n f e r e n c y j n y c h ,  p u b l i k a c j i  h a n d l o w y c h  i  s e r i i
książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych
oraz spo łecznych.   Umożl iw ia  przeszuk iwanie  ponad 19 500
recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około
5.000 wydawców z całego świata. Scopus posiada funkcję analizy
cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do

 

   

porównywania czasopism (Journal Analyzer).

Wiley-Blackwell  - to  wielodziedzinowa baza  danych  dostępna w ramach 

Bazy dostępne w sieci uczelnianej

ogólnokrajowej licencji akademickiej, obejmującej ponad 1300 tytułów z nauk  
ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych   wraz z archiwami
od 1997 roku na serwerze wydawcy.  

W Oddziale Informacji Naukowej można zapisać wyszukane
informacje  bibliograficzne na dyskach wymiennych lub wydrukować.

Więcej www.bg.uph.edu.pl

infobib@uph.edu.pl
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Baza dostępna on-line: http://isip.sejm.gov.pl/

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI GAZET I TYGODNIKÓW

Bazy dostępne on-line : www.bn.org.pl

Bazy Biblioteki Narodowej

PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY

Bazy Biblioteki Sejmowej

Bazy dostępne on-line: http://bs.sejm.gov.pl

Bazy danych:

ekonomia, zarządzanie,
prawo

Polskie:

Zagraniczne:

EBSCO -  
  i inne publikacje wydawnictwa EBSCO Publishing.

- Academic  Search Complete: baza wielodziedzinowa; 

- Business Source Complete: ekonomia, bankowość, zarządzanie,
marketing. Baza posiada rozszerzony interfejs - Business Searching

   

Bazy ekonomiczne wchodzące w skład projektu:

- Master File Premier: artykuły z periodyków o tematyce ogólnej, biznesu,
ochrony zdrowia i zagadnień dotyczących kultury.

Interface. Jest to narzędzie informacji biznesowej.

- Newspaper Source: artykuły z dzienników, głównie amerykańskich;

- Regional Business News: pełne teksty regionalnych, amerykańskich
publikacji z zakresu biznesu.

SPRINGER LINK 

 

- wielodziedzinowa  baza danych,  zawierająca
czasopisma elektroniczne. ponad 900  Baza prezentuje 1  tytułów pełno-

  wersji czasopism  tekstowych naukowych oraz kolekcje wydawnictwa 
   m. in. z dziedziny  nauk matematyczno-Springer, przyrodniczych,  

 ochrony środowiska, ekonomii i szeroko medycznych, rozumianej techniki.  

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:

AtoZ - narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania zasobów wielu
konsorcjów i zagranicznych baz ogólnodostępnych.

BIS 05 - bieżąca bibliografia zawartości kilkudziesięciu wybranych gazet 
i tygodników polskich, tworzona  przez Bibliotekę Sejmową  od 1995  roku.
Baza rejestruje artykuły o tematyce politycznej, prawno - ustrojowej,
gospodarczej i społecznej. 

TEK 01 - pełnotekstowa baza, stworzona na potrzeby użytkowników 
poszukujących  polskich tłumaczeń  oficjalnych wersji  międzynarodowych
aktów prawnych, takich jak konwencje ONZ, Rady Europy i innych  organizacji. 
Baza zawiera także teksty polskich i zagranicznych konstytucji.

ARS 01

UST 01 - opisy ustaw i ich projektów (także aktów, do których nawiązują),
związanych  z dostosowywaniem  ustawodawstwa  polskiego do  prawa  Unii
Europejskiej. Po 1 maja 2004 - opisy aktów  prawnych wykonujących prawo  UE.

 -  druki, interpelacje, regulaminy oraz  stenogramy  z posiedzeń  
Sejmu z lat 1919-1939.

Internetowy System  Informacji Prawnej
  bibliograficzne aktów prawnych opublikowanych w „Dzienniku Ustaw” 

od roku 1919 (pełne teksty  od roku 1944) i „Monitorze Polskim” od roku
  1946 (pełne teksty od roku 1997). Jest to baza Kancelarii Sejmu.

- zawiera  opisy

Bazy dostępne w sieci uczelnianej

-  to wielomodułowy system, który zawiera  kompleksową  bazę 

 
  aktów prawnych,  bogaty zbiór  orzecznictwa  (publikowanego i niepublikowanego),       

 
 interpretacji i  wyjaśnień, wzorów, a także praktyczny informator  urzędowych   

 (wskaźniki, baza t eleadresowa     jednostek wymiaru  sprawiedliwości i innych

  instytucji).   W skład programu  wchodzą  komentarze stanowiące wykładnię   

    podstawowych dziedzin prawa, publikowanych w seriach książkowych Wydawnictwa  

Beck.   Wszystkie komentarze i monografie zawierają  aktywne odesłania  do        

cytowanych  przez autorów aktów, orzeczeń i wyjaśnień. W modułach znajdują się    

  pełne teksty artykułów, opinii  i glos oraz wzorów pism z komentarzami autorskimi.

BazEkon  
 

-  baza  Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie,   bieżąca,
 adnotowana bibliografia zagadnień ekonomii i gospodarki polskiej. Zawiera  
 w  większości  opisy  bibliograficzne   artykułów  z wiodących  polskich 

 gospodarczych oraz  zawartości periodyków naukowych serii  wydawniczych
 polskich uczelni  ekonomicznych,  wydziałów  ekonomicznych i zarządzania

  uniwersytetów i innych uczelni, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, a także      

innych instytucji naukowych i pozarządowych, wydanych po 1992 roku.

Bazy dostępne w Oddziale Informacji Naukowej

Przegląd Bibliograficzny Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego
 - baza bibliograficzna, tworzona na     podstawie zbiorów Biblioteki Szkoły  

  Głównej  Handlowej  w  Warszawie. Jest komputerową  wersją bibliografii 

  ekonomicznej wydawanej od 1947 roku. Obejmuje, w wyborze, literaturę 

polską i zagraniczną z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych.

Zasięg  chronologiczny: od 1994 roku do chwili obecnej.   

LEX - System Informacji Prawnej Lex
z      trzech podstawowych dziedzin wiedzy o prawie: ustawodawstwa, orzecznictwa   

 i piśmiennictwa prawniczego.
Dodatkowo zawiera zestaw  wzorów umów i pism procesowych. Program Lex

 Omega składa się m. in.  z Bazy Aktów Prawnych oraz Bazy Wykładni Prawa.
Baza zawiera: ujednolicone teksty aktów prawnych, z ich historycznymi wersjami,
 opublikowane w  Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim   i wybranych dziennikach 

resortowych,            teksty aktów prawa miejscowego, metryki aktów prawnych,       
orzecznictwo   sądowe i samorządowe,  cytaty z piśmiennictwa,  bibliografię       

prawniczą, wzory umów i pism procesowych, projekty ustaw i komentarze,      

 metryki i teksty aktów prawnych Unii Europejskiej, opublikowanych w Dziennikach

 Urzędowych UE serii L i C, orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, komentarze,   

monografie  i bibliografię dotyczące prawa europejskiego, Informator Europejski.     

Baza zawiera także Polską Bibliografię Prawniczą oraz pełne teksty 

 wybranych monografii prawniczych i podręczników.

Baza dostępna on- line: 

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php

LEGALIS

- obejmuje informacje  

pakiet obejmuje 14 baz zawierających czasopisma naukowe

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:

SCIENCE DIRECT - multidyscyplinarna baza danych, oferująca 
dostęp do spisów treści, abstraktów i pełnych tekstów czasopism naukowych 
wydawanych przez Wydawnictwo Elsevier Science.  Baza indeksuje około
1700 tytułów bieżących z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku oraz  ponad
 350 tytułów niekontynuowanych.  

PROQUEST - multidyscyplinarna baza umożliwia dostęp do  czasopism  
pełnotekstowych i  abstraktowych. Obejmuje bazy pełnotekstowe z różnych  

 nauki oraz indeksy i abstrakty ponad dziedzin   2 milionów dysertacji. 

ABI/INFORM Trade & Industry 
ProQuest Career and Technical Education: Business    

Proquest Research Library: Business

W skład projektu wchodzą m.in. bazy:   

ProQuest Dissertations & Theses A&I: Business

ProQuest Social Science Journals 
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