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INTERNETOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI Z DZIEDZINY NAUK 

EKONOMICZNYCH DOSTĘPNE W BIBLIOTECE WEZiT 

 

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

teleadresowe i informacje dotyczące prywatnych i publicznych firm z krajów europejskich. 

Możliwości wyszukiwawcze bazy pozwalają na uzyskanie danych porównawczych 

poszczególnych firm w obrębie branży i profilu. Baza gromadzi dane z sektora bankowego. 

PASSPORT 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 Student 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. 

EMIS INTELLIGENCE EMERGING MARKETS INFORMATION SERVICE  - 

zawiera wyselekcjonowane informacje biznesowe o rynkach wschodzących i rozwijających 

się. Oferuje dostęp do kilkuset źródeł informacji dotyczących Polski oraz wybranych państw z 

Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej. Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do 

źródeł (w języku lokalnym i w języku angielskim) zawierających wiadomości ekonomiczne, 

finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. 

EMIS region zawiera informacje na temat firm m.in. z baz: Dun&Bradstreet, Hoppenstedt 

Bonnier 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, profilowane opracowania, analizy, raporty. Serwis oferuje dostęp do 

prasy regionalnej, czasopism branżowych (Przegląd Komunalny), wydawnictw GUS, 

publikacji rządowych, sprawozdań banku centralnego, badań PENTORA (Barometr 

Nastrojów Ekonomicznych), komunikatów Centrum Informacji Rządu i Ministerstwa 

Finansów. 



  2 

EBSCO to dostęp on-line do komercyjnych pełnotekstowych baz czasopism udostępnianych 

przez EBSCO Publishing, m.in. Business Source Complete - baza z zakresu nauk 

ekonomicznych i biznesu; EconLit with Full Text  - 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). 

 

EMERALD oferuje dostęp do pełnych tekstów ok. 290 czasopism naukowych (ok. 180000 

artykułów) oraz książek wydawanych przez Emerald Group Publishing. W ramach umowy 

licencyjnej 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 JOURNALS - w ramach subskrypcji, dostępne są 32 tytuły czasopism z kolekcji 

Economics and Finance Collection: 

SCIENCE DIRECT jest bazą interdyscyplinarną zawierającą m.in. czasopisma z zakresu, 

ekonomii, biznesu i zarządzania.  

LEGALIS System Informacji Prawnej baza oferuje dostęp do aktów prawnych z Dziennika 

Ustaw i Monitora Polskiego, aktów prawnych z Dzienników Urzędowych, aktów prawnych 

korporacyjnych, aktów prawa miejscowego, aktów prawa z Dzienników Urzędowych UE L i 

C, orzecznictwa polskiego i unijnego, interpretacji podatkowych, wzorów pism i formularzy.  

W ramach subskrypcji dostępny jest moduł: Monitor Prawno-Gospodarczy – prezentujący 

szczegółowe dane Krajowego Rejestru Sądowego, w tym publikowane i niepublikowane 

sprawozdania finansowe, informacje o powiązaniach kapitałowych, szczegółowe dane o 

podmiocie 

SPRINGER – pełnotekstowa baza zawierająca czasopisma i książki, opublikowane przez 

koncern wydawniczy Springer Verlag oraz Kluwer Academic Publishers. Serwis oferuje 

publikacje – w większości anglojęzyczne -  m.in. z zakresu ekonomii, biznesu, matematyki 

i informatyki i statystyki. 

WILEY ONLINE LIBRARY oferuje 1500 czasopism (ponad 5 milionów artykułów), ponad 

11000 książek online, ponad 125 instrukcji i odnośników, słowników i encyklopedii. W bazie 

dostępne są m.in. publikacje z zakresu biznesu, ekonomii, finansów i księgowości. 

 

CZASOPISMA WYDAWNICTWA GOFIN  

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych, 

Ubezpieczenia i Prawo Pracy, 
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Przegląd Podatku Dochodowego 

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości. 

IBUK LIBRA to baza z książkami elektronicznymi 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, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Wydawnictwo Naukowe Scholar i inne. Biblioteka Główna prenumeruje dostęp do pełnych 

tekstów książek z zakresu nauk ekonomicznych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych, 

humanistycznych i społecznych.  

BazTech to baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk 

technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska 

 

Czasopismo NATURE zawiera artykuły opisujące odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk 

przyrodniczych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych 

 

Czasopismo SCIENCE publikuje najnowsze  odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych.,  

informacje o najnowszych badaniach naukowych m.in. z dziedziny edukacji, ekologii, 

ekonomii, informatyki, matematyki, socjologii, techniki i technologii 

 

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 

zagranicznych (zawartość około 170 tytułów), zeszytów naukowych i serii wydawniczych 

państwowych uczelni ekonomicznych w Polsce, wydziałów ekonomicznych i zarządzania 

innych uczelni, Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, a także pozarządowych instytucji 

naukowych (zawartość ponad 100 tytułów zeszytów i serii wydawniczych). 

Opisy bibliograficzne publikacji zawierają m.in. nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czaso-

pisma 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 

Ekonomicznego we Wrocławiu oraz czasopisma wydawane przez nasz uczelnię od roku 

2012).  

Cytowania w BazEkon to program bibliometryczny, który przetwarza przypisy literaturowe 

artykułów zarejestrowanych w BazEkonie. Program oblicza podstawowe charakterystyki 

bibliometryczne (indeks Hirscha i liczba cytowań) dla występujących w tych przypisach 

autorów i czasopism.  

 

 


