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BIBLIOTEKA WYDZIAŁU EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 

 
 

Biblioteka pełni funkcję biblioteki uczelnianej oraz regionalnej i dysponuje najbogatszym księ-
gozbiorem z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych w rejonie. 

Biblioteka oferuje pełny dostęp do zbiorów, dostęp do zasobów elektronicznych, bezprzewodo-
wy Internet oraz kompleksową informację naukową. 

Pomieszczenia biblioteczne zajmują powierzchnię 622 m2, zlokalizowane są na dwóch kondy-
gnacjach budynku głównego Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.  

Na drugim piętrze znajduje się wypożyczalnia, dwie czytelnie, Punkt Informacji Naukowej i dwa 
pomieszczenia biurowe. Zarówno w Czytelni Ogólnej jaki i Czytelni Czasopism jest wolny dostęp 
do zbiorów. Obie czytelnie są połączone ze sobą, dzięki czemu studenci mogą w swobodny sposób 
przemieszczać się między pomieszczeniami. W strefie wolnego dostępu rozlokowano tematycznie 
około 14.000 woluminów książek, 144 tytuły czasopism bieżących, 53 miejsca dla czytelników, 
oraz 5 komputerów. W całym budynku jest dostępny bezprzewodowy Internet. Czytelnik może 
przeglądać księgozbiór na miejscu lub zamawiać online i odbierać w wypożyczalni. Książki można 
zwracać przez 24 godziny, dzięki zamontowanej na korytarzu wrzutni. 
Poza wolnym dostępem pozostają zbiory specjalne ( kartografia, prace doktorskie, normy), starsza 
część zbiorów współczesnych, które można przeglądać po złożeniu zamówienia na dezyderatce.  

Osoby niepełnosprawne mają pełny dostęp do wszystkich usług Biblioteki dzięki temu, że po-
między meblami i regałami jest dostateczna przestrzeń, umożliwiająca poruszanie się wózkiem in-
walidzkim, czytelnia jest wyposażona w sprzęt dla osób niepełnosprawnych (specjalna klawiatura, 
myszka i lupa) 

Magazyny mieszczą się na pierwszym i drugim piętrze. 
Biblioteka jest otwarta dla użytkowników 45 godzin tygodniowo, zatrudnionych jest 9 pracow-

ników służby bibliotecznej. 
 
Tab. 1. Godziny otwarcia agend udostępniania: 

Wyszczególnienie Poniedziałek - piątek Sobota 

Wypożyczalnia 
10.00 - 15.00 
10.00 - 16.30 

w pierwszą środę miesiąca 
9.00 - 14.00 

Czytelnie 9.00 - 17.00 9.00 - 14.00 
Punkt Informacji Naukowej 10.00 - 15.00  

 
Biblioteka jest w stałym kontakcie z jednostkami odpowiedzialnymi za proces dydaktyczny i do-

stosowuje zakres zakupów księgozbioru do aktualnych potrzeb kształcenia studentów studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych. 
 
Tab. 2. Dane statystyczne dotyczące działalności Biblioteki WEZiT w latach 2009-2015 

Rok Zbiory biblioteczne 
(w woluminach) 

Czytelnicy zarejestro-
wani 

Liczba wypożyczeń  
 i udostępnień 

na zewnątrz na miejscu 
2009 63 444 2 049 15 416 58 497 
2011 66 680 1 596 11 938 41 956 
2013 62 540 1 196 11 217 34 506 
2014 63 824 1 433 5 739 22 698 
2015 65 453 1 062 4 862 27 863 

 Źródło: Sprawozdania sporządzane dla GUS 
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Stan zasobów drukowanych Biblioteki WEZiT na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następu-
jąco: 
• książki - 65 453 wol. 
• tytuły książek - 28 491  
• czasopisma - 5 322 wol. 
• liczba tytułów prenumerowanych czasopism krajowych - 135 
• liczba tytułów prenumerowanych czasopism zagranicznych - 9 
• liczba zbiorów specjalnych - 272 
Zasoby elektroniczne obejmują 77 baz online oferujących m.in. dostęp do pełnych tekstów 200 

tysięcy książek (publikacji naukowych i podręczników) polskich i zagranicznych, 22 tysięcy czaso-
pism takich wydawców, jak: Elsevier, Wiley, Oxford University Press czy Springer oraz danych 
ekonomicznych i statystycznych np. SourceOECD, Euromonitor Passport, EMIS Emerging Mar-
kets, BankScope, Amadeus, Reutres Datastream (większość oferowanych czytelnikom źródeł elek-
tronicznych wchodzi w skład zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki). 

Komputeryzacja procesów bibliotecznych zapoczątkowana została w 1998 r. Obecnie wszystkie 
procesy biblioteczne od gromadzenia zbiorów, poprzez opracowanie, do wypożyczania i zwrotów 
są w pełni skomputeryzowane. 

O zbiorach Biblioteki informuje katalog komputerowy (OPAC), który obejmuje księgozbiór wy-
dawnictw zwartych od 1975 roku oraz czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe. Uzupełniany jest on 
na bieżąco o nowe nabytki i wybrane pozycje archiwalne. Dodatkowo dla ułatwienia studentom po-
szukiwań czasopism i prac doktorskich znajdujących się w bibliotece jeleniogórskiej prowadzony 
jest katalog MAK. Informacje o subskrybowanych bazach bibliograficznych, faktograficznych oraz 
pełnotekstowych są aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie Biblioteki Głównej 
(www.bg.ue.wroc.pl). 

Oprócz działalności usługowej i dokumentacyjnej Biblioteka uczestniczy także w procesie dy-
daktycznym. W ramach tej działalności poza szkoleniem użytkowników w zakresie korzystania ze 
zbiorów oraz organizowaniem praktyk zawodowych, prowadzone jest dla wszystkich studentów 
WEZiT przysposobienie biblioteczne (w formie e-learningu) i zajęcia z przedmiotu „elektroniczne 
źródła informacji naukowej”. 

 
 

INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI DOSTĘPNE W BIBLIOTECE  
WYDZIAŁU EKONOMII, ZARZĄDZANIA I TURYSTYKI 

 
AMADEUS - kompleksowa baza danych zawierająca analizy finansowe, raporty, dane teleadre-

sowe i informacje dotyczące prywatnych i publicznych firm z krajów europejskich. Możliwości 
wyszukiwawcze bazy pozwalają na uzyskanie danych porównawczych poszczególnych firm w ob-
rębie branży i profilu. Baza gromadzi dane z sektora bankowego. 

PASSPORT (AKA Global Market Information Database) firmy Euromonitor International to 
serwis internetowy dostarczający biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach 
i konsumentach. Jest narzędziem informacyjno-naukowym dla pracowników naukowo-
dydaktycznych oraz studentów. Informacje w postaci raportów, analiz i danych liczbowych zostały 
ujęte w kategoriach: Industries i Countries&Consumers  

OECD iLIBRARY zawiera publikacje i zestawy danych udostępnionych przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodową Agencję Energii (IEA), Agencj 
Energii Jądrowej (NEA), OECD Development Centre oraz OECD Programme for Internatonal Stu-
dent Assessment (PISA).  

Zasób bazy tworzy 2500 dokumentów roboczych, 5500 książek, a także 14000 tabel i wykresów 
oraz około 2100 artykułów. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje następujące 
dziedziny: rolnictwo, edukacja, energia atomowa, ekologia, technologie informacyjne, podatki, 
rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła statystyczne, zagadnienia społeczne, migracja i 
zdrowie. 
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EMERGING MARKETS INFORMATION SERVICE (EMIS) - zawiera wyselekcjonowane 
informacje biznesowe o rynkach wschodzących i rozwijających się. Oferuje dostęp do kilkuset źró-
deł informacji dotyczących Polski oraz wybranych państw z Europy Centralnej, Wschodniej i Połu-
dniowej. Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do źródeł (w języku lokalnym i w języku angiel-
skim) zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, dane o 
spółkach. 

EMIS region zawiera informacje na temat firm m.in. z baz: Dun&Bradstreet, Hoppenstedt Bon-
nier czy Corporate Database, informacje o poszczególnych gałęziach przemysłu. Można tu znaleźć 
dane statystyczne i wskaźniki sektorowe, raporty i analizy branżowe oraz profile najważniejszych 
firm działających w danej branży, wskaźniki i prognozy makroekonomiczne, informacje z rynków 
kapitałowych. Zawiera notowania instrumentów inwestycyjnych, wybrane wskaźniki finansowe, 
kursy walut, informacje o obligacjach rządowych, indeksy giełdowe. 

Serwis MUNICIPIUM agreguje, aktualizuje i udostępnia dane dotyczące sytuacji gospodarczej 
i finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera bieżące i archiwalne dokumenty, pro-
filowane opracowania, analizy, raporty. Serwis oferuje dostęp do prasy regionalnej, czasopism 
branżowych (Przegląd Komunalny), wydawnictw GUS, publikacji rządowych, sprawozdań banku 
centralnego, badań PENTORA (Barometr Nastrojów Gospodarczych), komunikatów Centrum In-
formacji Rządu i Ministerstwa Finansów. 

DATASTREAM REUTERS - zapewnia dostęp do globalnych instrumentów finansowych i in-
nych wskaźników ekonomicznych i finansowych. Serwis dostarcza kompletnych informacji doty-
czących między innymi: akcji i obligacji, funduszy powierniczych i inwestycyjnych, kursów walut, 
stóp procentowych, instrumentów pochodnych (warranty, kontrakty terminowe, opcje) oraz towa-
rów (surowce). Dostępne są również dane makroekonomiczne różnych gospodarek i rynków 
wschodzących.  

BUSINESS SOURCE COMPLETE (EBSCO) - baza z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu 
zawierająca ponad 29000 publikacji pełnotekstowych, w tym ok. 4200 czasopism, ponad 1000 mo-
nografii i ok. 650 obszernych streszczeń najbardziej znanych książek oraz ponad 24000 raportów z 
zakresu gospodarki poszczególnych krajów, inwestycji, różnych dziedzin przemysłu, badań rynko-
wych, handlu międzynarodowego, dane finansowe, materiały konferencyjne, studia przypadków. 
Kilkaset najbardziej prestiżowych czasopism posiada archiwa w formacie PDF od pierwszego wy-
danego zeszytu. Ponadto baza zawiera ponad milion profili przedsiębiorstw, ponad 40000 profili 
najczęściej cytowanych w bazie autorów, ponad 8100 wywiadów z analitykami ekonomicznymi 
i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3500 analiz ekonomicznych typu 
SWOT. Archiwum obejmuje publikacje od 1821 r.  

ACADEMIC SEARCH COMPLETE (EBSCO) – wielodziedzinowa baza z ponad 9000 cza-
sopism pełnotekstowych, z czego 8000 stanowią pozycje recenzowane naukowo.  

ECONLIT WITH FULL TEXT (EBSCO)- obejmuje zawartość bazy EconLit oraz dodatkowo 
pełne teksty z ponad 600 czasopism, z uwzględnieniem publikacji American Economic Association 
(American Economic Review, Journal of Economic Literature i Journal of Economic Perspectives). 

DOAJ (Directory of Open Access Journal) - serwis naukowych czasopism elektronicznych w 
wolnym dostępie z zakresu dyscyplin akademickich: m.in. matematyki, historii, socjologii, nauk 
politycznych, psychologii, edukacji i zarządzania 

EMERALD oferuje dostęp do pełnych tekstów ok. 290 czasopism naukowych (ok. 180000 ar-
tykułów) oraz książek wydawanych przez Emerald Group Publishing. W ramach umowy licencyj-
nej posiadamy dostęp do 150 czasopism naukowych w pakiecie Emerald Management. 
Zakres tematów obejmuje zagadnienia z dziedzin takich, jak rachunkowość i finanse, etyka biznesu 
i prawo, ekonomia, przedsiębiorczość i innowacje, zarządzanie opieką zdrowotną, zarządzanie w 
przemyśle i sektorze publicznym, biznes międzynarodowy, zarządzanie jakością, marketing. 

JSTOR - ciągi historyczne czasopism naukowych sięgające nawet do pierwszych numerów 
(XVII-XVIII w.), ale bez dostępu do ostatnich pięciu lat. Baza pełnotekstowa dostępna w Bibliotece 
obejmuje czasopisma z zakresu matematyki, statystyki, ekonomii i biznesu. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS  
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W ramach subskrypcji, dostępne są 32 tytuły czasopism z kolekcji Economics and Finance Col-
lection: 

 SCIENCE DIRECT jest bazą interdyscyplinarną zawierającą m.in. czasopisma z zakresu eko-
nomii, biznesu i zarządzania.  

INFORMATOR PRAWNO-GOSPODARCZY WOLTERS KLUWER - Moduł Lex Infor-
mator Prawno – Gospodarczy Gold (IPG GOLD) zawiera dane kilkuset tysięcy podmiotów gospo-
darczych ujętych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Źródłem informacji w serwisie są m.in. doku-
menty opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, dane z Krajowego Rejestru Sądowe-
go, sprawozdania finansowe z Monitora Polskiego B, informacje o zaległościach płatniczych z Kra-
jowego Rejestru Długów.  

SPRINGER – pełnotekstowa baza zawierająca czasopisma i książki opublikowane przez kon-
cern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. Serwis oferuje publikacje – w 
większości anglojęzyczne - m.in. z zakresu ekonomii, biznesu, matematyki i informatyki i statysty-
ki. 

WILEY ONLINE LIBRARY oferuje 1500 czasopism (ponad 5 milionów artykułów), ponad 
11000 książek online, ponad 125 instrukcji i odnośników, słowników i encyklopedii. W bazie do-
stępne są m.in. publikacje z zakresu biznesu, ekonomii, finansów i księgowości. 

CZASOPISMA GRUPY WYDAWNICZEJ INFOR S.A.  
Biuletyn Głównego Księgowego, 
Personel i Zarządzanie, 
Rachunkowość Budżetowa, 

CZASOPISMA WYDAWNICTWA GOFIN  
Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych, 
Gazeta Podatkowa, 
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. 

IBUK to baza książek elektronicznych w języku polskim. Serwis zawiera elektroniczne wersje 
podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez 
czołowych polskich wydawców, m.in.: PWN, WAM, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wy-
dawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Naukowe Scholar i inne. Biblioteka Głów-
na prenumeruje dostęp do pełnych tekstów książek z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk ma-
tematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i społecznych 

LEX DELTA Wolters Kluwer - serwis prawny udostępniający użytkownikom pełną informa-
cję na temat interesującej gałęzi prawa. Program zawiera: akty prawne z Dziennika i Monitora Pol-
skiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego; historyczne akty prawne, 
m.in. Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z naniesionymi zmianami; pi-
śmiennictwo prawnicze, pisma urzędowe, wzory dokumentów; akty wydawane przez samorządy 
zawodowe. 

AGRO - baza obejmuje opisy artykułów z 1010 tytułów czasopism polskich, wydawanych w ję-
zyku polskim i angielskim z zakresu nauk przyrodniczych, gospodarki żywnościowej, gastronomii, 
ochrony środowiska, towaroznawstwa, agroturystyki, kultury fizycznej. 

BANKSCOPE – zawiera kompletne informacje o bankach i instytucjach globalnego sektora fi-
nansowego. Baza może służyć do analiz poszczególnych banków oraz wyszukania banku z kon-
kretnym problemem i jego analizę. Bankscope zawiera szczegółowe informacje archiwalne o ban-
kach (sięgające 16 lat wstecz). 

BAZEKON to bieżąca, adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych 
współtworzona przez biblioteki uniwersytetów ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu 
i Katowicach, SGH oraz bibliotekę Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W bazie rejestrowane są artykuły z polskich czasopism naukowych oraz wybranych zagranicz-
nych (zawartość około 170 tytułów), zeszytów naukowych i serii wydawniczych państwowych 
uczelni ekonomicznych w Polsce, wydziałów ekonomicznych i zarządzania innych uczelni, Instytu-
tu Nauk Ekonomicznych PAN, a także pozarządowych instytucji naukowych (zawartość ponad 100 
tytułów zeszytów i serii wydawniczych). 
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Opisy bibliograficzne publikacji zawierają m.in. nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopi-
sma lub serii, słowa kluczowe, abstrakt oraz wykaz literatury cytowanej przez autora (w artykułach 
wprowadzonych od 2004 roku). 

Część artykułów zawiera odniesienia do pełnych tekstów znajdujących się w zasobach m.in. 
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (Argumenta Oeconomica, Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu oraz czasopisma wydawane przez naszą uczelnię od roku 2012).  

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny, który przetwarza przypisy literaturowe ar-
tykułów zarejestrowanych w BazEkonie. Program oblicza podstawowe charakterystyki bibliome-
tryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach autorów 
i czasopism.  

BAZTECH - baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicz-
nych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. 

WEB OF KNOWLEDGE - bazy danych firmy Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-
bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań oraz pochodne bazy bibliometrycznej. Indekdy cytowań 
zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z cza-
sopism znajdujących się na Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). 


