
Administracja, Ekonomia, Finanse, Prawo 

 

1) Bazy licencjonowane 

 

Emerald ; EMIS ; MEDLINE with Full Text ; Science Direct 

(Elsevier) ; Springer ; Wiley ; Web of Science ; InCites ; Scopus 

; SciVal ; Nature, Science, SAGE Journals, moduł Social 

Sciences&Humanities - HSS 2019, Taylor&Francis, kolekcja 

SSH Library (Social Science & Humanities), ProQuest – 

ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Trade & Industry, 

ABI/INFORM Dateline, VitalSource – Bookshelf: 

UWAGA! Po wejściu na stronę w/w platform, użytkownik może 

założyć indywidualne konto, dzięki któremu będzie miał możliwość 

korzystania z publikacji offline i tworzenia notatek. Utworzenie 

indywidualnego konta nie jest konieczne, można korzystać z 

dostępu, pomijając ten krok.  

 

EBSCO ; LEAGALIS ; ebookpoint BIBLIO ; IBUK LIBRA: 

UWAGA! W celu uzyskania dostępu do w/w baz, należy zwrócić 

się do Biblioteki w celu przyznania kodów dostępu. 
 

• Taylor&Francis-  z kolekcji SSH (Social Science & Humanities) Library. Taylor & 

Francis Group publikuje ponad 2500 recenzowanych czasopism we współpracy z 700 

renomowanymi towarzystwami i instytucjami naukowymi. Dyscypliny: antropologia, 

archeologia i dziedzictwo, sztuka i nauki humanistyczne, biznes, zarządzanie i 

ekonomia, kryminologia i prawo, edukacja, geografia, planowanie, urbanistyka i 

środowisko, bibliotekoznawstwo i informatyka, media, kultura i nauka o komunikacji, 

zdrowie psychiczne i opieka społeczna, polityka, stosunki międzynarodowe i studia 

regionalne, psychologia, socjologia i dyscypliny pokrewne, sport, wypoczynek i 

turystyka, studia strategiczne, obronne i bezpieczeństwa; 

 

https://www.tandfonline.com 

 

• ebookpoint BIBLIO (dawniej NASBI)- zawiera książki elektroniczne i profesjonalne 

e-booki. Platforma udostępnia  publikacje specjalistyczne, naukowe, 

popularnonaukowe i beletrystyczne w wersji elektronicznej. 

 

https://www.tandfonline.com/


https://ebookpoint.pl 

 

• Legalis- obszerna i kompleksowa baza prawa polskiego, w której wszystkie dane 

aktualizowane są codziennie. Serwis zawiera m.in.: akty prawne, orzecznictwo, wzory 

pism i umów, informator, aktualności i kalendarium, Polską Bibliografię Prawniczą 

PAN. 

 

https://legalis.pl 

 

• VitalSource- platforma anglojęzycznych podręczników cyfrowych, w skład której 

wchodzą publikacje wydawnictwa Pearson. W ramach dostępu można korzystać ze 100 

e-booków z zakresu ekonomii, zarządzania, logistyki, marketingu, finansów i 

przedsiębiorczości.  

 

https://www.vitalsource.com 

 

• ProQuest- Bazy ABI/INFORM Complete zawierają opisy bibliograficzne, abstrakty i 

pełne teksty artykułów zaczerpnięte z czasopism ukazujących się w Ameryce 

Północnej, Azji, Australii i Europie. W kolekcji znajdują się tysiące pełnotekstowych 

czasopism, rozpraw, dokumentów roboczych, kluczowych czasopism biznesowych i 

ekonomicznych, takich jak The Economist i Sloan Management Review, raporty 

krajowe i branżowe oraz główne źródła wiadomości, takie jak Wall Street Journal.  

 

https://www.proquest.com 

 

• EMIS- Serwis zawiera wiadomości dotyczące rynków około 60 krajów Europy 

Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Bliskiego Wschodu. Skupia 

publikacje odnoszące się do wiadomości ekonomicznych, finansowych i politycznych. 

Użytkownicy mają dostęp do pełnych tekstów artykułów prasowych (Gazety 

Wyborczej, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Wprost, Newsweeka i in.) i agencyjnych, 

sprawozdań finansowych spółek, notowań giełdowych, statystyk oraz danych 

makroekonomicznych, uzyskanych bezpośrednio ze znaczących źródeł informacji 

krajowych i międzynarodowych. Dodatkowymi atutami  EMIS są obszerne archiwa od 

roku 1995. Użytkownicy mają dostęp tylko do serwisu Polska. Serwis podzielony jest 

na kilka działów tematycznych: Firmy - informacje o firmach, sprawozdania finansowe 

spółek publicznych i niepublicznych (Notoria, Monitor Polski B), notowania giełdowe, 

statystyki, dane dotyczące konkurencji, odbiorców i dostawców, jak również 

potencjalnych celów inwestycyjnych, analizy podmiotów krajowych, europejskich i 

amerykańskich; Aktualności - teksty napływających w trybie ciągłych doniesień agencji 

informacyjnych, artykułów prasowych; Sektory - raporty i analizy branżowe; 

Makroekonomia - analizy danych makroekonomicznych, uzyskiwane z wiodących 

źródeł informacji krajowych i międzynarodowych, pozwalają na wnikliwą i staranną 

ocenę bieżącej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej; Rynki finansowe - informacje 

dotyczące rynku kapitałowego i pieniężnego; Prawo - pełne teksty Dziennika Ustaw, 

https://ebookpoint.pl/
https://legalis.pl/
https://bc.vitalsource.com/tenants/BRAkademia_WSB_-_Pearson_CEE_Bridge/libraries?bookmeta_vbid=SUB-N4GNVKAYGD
https://www.vitalsource.com/
https://www.proquest.com/


Monitora Polskiego, Gazety Prawnej od 1998 roku; Analizy - pełne teksty analiz firm, 

sektorów oraz źródła analityczne dotyczące tych obszarów; Źródła - wszystkie dostępne 

w serwisie czasopisma, gazety i inne publikacje. 

 

https://www.emis.com/pl 

 

• EMERALD Insight - baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji elektronicznych wersji 

czasopism naukowych z zakresu: rachunkowości, finansów, ekonomii i polityki 

socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, marketingiem, 

zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, polityki 

publicznej. Serwis zapewnia dostęp do ponad 100.000 wysokiej jakości recenzowanych 

artykułów z 243 czasopism. 

 

https://www.emerald.com/insight/ 

 

• Sage Journals- baza obejmuje następujący zakres tematyczny: sztuka i nauki 

humanistyczne; socjologia; edukacja; psychologia; komunikacja i media; politologia; 

kryminologia i prawo; polityka oraz stosunki międzynarodowe; biznes i zarządzanie i 

inne. Kolekcja SAGE to także: dostęp do 697 czasopism (ponad 518 000 artykułów) z 

zakresu nauk społecznych. 

 

https://journals.sagepub.com 

 

• Wirtualna Biblioteka Nauki- w skład licencji krajowej wchodzą: EBSCOhost, 

Elsevier, SpringerLink, Scopus, Web of Science, InCites, SciVal, Wiley Online 

Library, Nature i Science.    

 

o EBSCOhost  - zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie 

anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, 

psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, 

techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość 

czasopism naukowych (około 8  tys. tytułów), książek, raportów itp., a także materiały 

audiowizualne. 

https://www.ebsco.com/ 

 

Platforma umożliwia m.in. dostęp do baz: 

 

▪ Academic Search Ultimate - zbiór recenzowanych naukowo pełnotekstowych 

czasopism, w tym indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Baza zawiera 

teksty z różnych dziedzin: astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, 

prawa, matematyki, farmakologii, zoologii i wielu innych; 

  

https://www.emis.com/pl
http://www.emeraldinsight.com/
https://www.emerald.com/insight/
https://journals.sagepub.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns111079&groupid=main&profile=ehost
https://www.ebsco.com/


▪ Agricola - bibliograficzna baza danych z zakresu nauk rolniczych uwzględniająca 

artykuły z czasopism naukowych, monografii, dysertacji doktorskich, patentów, 

oprogramowań, materiałów audiowizualnych i raportów technicznych; 

  

▪ Business Source Ultimate - pełnotekstowa i bibliograficzna baza danych rejestrująca 

artykuły z czasopism ekonomicznych, gospodarcznych i finansowych (nawet od 1886 

r.). Zawiera informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie; 

  

▪ ERIC - baza zawiera ponad 1,3 mln rekordów oraz odnośników do pełnych tekstów 

czasopism z zakresu pedagogiki i edukacji od 1996 r.; 

  

▪ European Views of Americas (1493-1750) - bibliograficzna baza danych opracowana 

we współpracy z biblioteką John Carter Brown Library na podstawie kolekcji 

„European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to 

the Americas, 1493-1750”.  Baza powstała z myślą o osobach zainteresowanych 

dostępem do tekstów poświęconych Ameryce pisanych przez Europejczyków w latach 

1493-1750. Zawiera ponad 32.000 pozycji i obejmuje historię europejskich odkryć na 

terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i 

niewolnictwa; 

  

▪ GreenFILE - bibliograficzna baza danych rejestrująca artykuły z czasopism 

naukowych (również Open Access) z zakresu ekologii i ingerencji człowieka w 

środowisko naturalne; 

  

▪ Health Source (Consumer Edition) - dostęp do 80 tytułów magazynów naukowych i 

popularno-naukowych z zakresu nauki o zdrowiu, sportu oraz medycyny; 

  

▪ Health Source (Nursing/Academic Edition) - baza oferuje pełne teksty artykułów z 

ponad 550 czasopism medycznych; 

  

▪ Library, Information Science & Technology Abstracts - abstraktowa baza danych z 

zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oferuje dane dotyczące: 

bibliotekarstwa, katalogowania, wyszukiwania informacji, zarządzania wiedzą i in.; 

  

▪ MasterFILE Premier - multidyscyplinarna baza danych zawierająca pełne i 

recenzowane teksty naukowe (czasopisma i książki) począwszy od 1975 r.; 

  

▪ MEDLINE - zawiera autorytatywne informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, 

stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i wielu 

innych. Stworzona przez National Library of Medicine, baza MEDLINE stosuje 

indeksowanie według tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings) z 

wykorzystaniem struktury hierarchicznej drzewa, nagłówków podrzędnych i funkcji 

rozwijania terminów umożliwiających wyszukanie rekordów z ponad 5400 czasopism 

biomedycznych; 



  

▪ Newspaper Source - baza oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji ponad 40 

amerykańskich i międzynarodowych gazet; 

  

▪ Regional Business News - dostęp do pełnych teksów o charakterze regionalnym, 

dotyczących zagadnień ekonomicznych, finansowych i biznesowych; 

  

▪ Teacher Reference Center - zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 czasopism 

naukowych. Tematyka bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, 

najnowsze badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację 

podstawową, wyższą i ustawiczną, nauczanie języków, standardy oceny umiejętności 

czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz kształcenie nauczycieli. 

 

• MEDLINE with Full Text - jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, 

pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk 

przedklinicznych i wielu innych. Baza zawiera pełny tekst 1.400 czasopism 

indeksowanych, zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1936 roku i jest 

nieocenionym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej. 

 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/medline-full-text 

 

• EconLit with Full Text- zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie 

EconLit™ oraz ponad 600 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, 

także w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 r. 

we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki 

poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię 

środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych.  

 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-full-text 

 

• Elsevier Science Direct - pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo 

Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w 

tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka 

bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, 

rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne 

i humanistyczne.  

 

https://www.elsevier.com/pl-pl/solutions/sciencedirect 

 

• SpringerLink- wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 

tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy 

tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek 

elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy: nauki 

rolnicze, medycyna, biologia, biochemia, inżynieria, chemia, nauki o środowisku, 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/medline-full-text
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns111079&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=eoh
https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-full-text
http://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/pl-pl/solutions/sciencedirect
https://link.springer.com/


informatyka, ekonomia, matematyka, fizyka, nauki społeczne i humanistyczne, 

sztuka, zarządzanie i marketing, psychologia i inne.  

 

https://link.springer.com/ 

 

• Scopus - jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk 

matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus 

obejmuje recenzowane czasopisma, książki, serie książkowych, sprawozdania 

konferencyjne.  

 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 

 

o SciVal - dodatek do Scopusa- Jest to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie 

Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z 

innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także 

analizowanie trendów w świecie nauki, patrz. 

 

• Web of Science- Bazy bibliograficzno-abstraktowe służą do poszukiwania informacji 

na wybrany temat oraz pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę 

Thompson Reuters zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów, a 

także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism 

naukowych.  

 

https://apps.webofknowledge.com/  

 

o InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI 

oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować 

wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może 

wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. 

 

• Wiley Online Library- kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z 

nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse 

i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, 

literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, 

politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, 

chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria, a także 

2450 książek elektronicznych.  

 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

• Nature i Science - czasopisma elektroniczne opisują odkrycia ze wszystkich dziedzin 

nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych, zawierają 

oryginalne, recenzowane artykuły badawcze; bezpłatny dostęp do wszystkich artykułów 

czasopisma HighWire Press, które są cytowane w Science.  

https://link.springer.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull
http://www.isiknowledge.com/
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C5ULf5MSrRauY2LPDvX&preferencesSaved
http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=journal&activeLetter=
https://onlinelibrary.wiley.com/


 

o Czasopismo Nature – jest dostępne z serwera wydawcy Nature Publishing Group 

(NPG). Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature 

pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej 

prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich 

dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. 

Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism 

naukowych wydawanych na świecie. 

 

o Czasopismo Science – jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for 

the Advancement of Science. Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej 

Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. 

Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, 

biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, 

geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, 

technika i technologia. 

 

2) Bazy ogólnodostępne: 

 

Wolny dostęp, bez konieczności rejestrowania się. 
 

• Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych- przechowuje orzeczenia 

sądów administracyjnych pozbawione cech identyfikacyjnych i udostępnia jest na 

stronie internetowej NSA. W bazie znajdą Państwo treść wydanych po dniu 1 

października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Baza jest 

uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania 

sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 

stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można wybrane orzeczenia 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia 

publikowane 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/  

 

• EurLex- internetowa, wielojęzyczna, bezpłatna baza danych aktów prawnych Unii 

Europejskiej. Zawiera: pełne wersje tekstowe Dziennika Urzędowego UE, teksty 

przepisów całego prawa wtórnego, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej i Sądu, projekty aktów prawnych. 

 

https://eur-lex.europa.eu/ 

 

Sejmowe Bazy Danych: 

  

https://www.nature.com/nature/
http://science.sciencemag.org/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/


• Internetowy System Aktów Prawnych 

• Sprawozdania Stenograficzne z posiedzeń Sejmu 

• Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu 

• Interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia 

• Druki Sejmowe 

• Biuletyny Komisji 

• Skrócone informacje o pracach komisji 

 

• Rejestry i ewidencje KNF- Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór 

nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, 

nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza 

elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. 

 

https://www.knf.gov.pl/ 

 

• BazEkon- baza danych współtworzona w ramach Konsorcjum, przez 6 uczelnianych 

ośrodków bibliotecznych, zawierająca abstrakty lub pełne artykuły naukowe o tematyce 

ekonomicznej i tematach pokrewnych. 

 

https://bazekon.uek.krakow.pl 

 

• BazEkon-Cytowania - polska baza cytowań z ekonomii i nauk pokrewnych. Zawiera 

90 tys. dokumentów oraz prawie 700 tys. przypisów bibliograficznych. 

 

https://bazybg.uek.krakow.pl//cytowania/ 

 

• Cambridge University Press – baza zawiera 337 recenzowanych tytułów czasopism 

z zakresu medycyny i nauk ścisłych, oraz humanistyki i nauk społecznych. Zakres 

tematyczny: nauki społeczne i humanistyczne. 

 

https://www.cambridge.org/core/what-we-

publish/journals?sessionId=B7D9FC562E233FA742016DFD0CC0EFA3.journals 

 

• CEJSH- elektroniczne, ogólnodostępne czasopismo gromadzące w internetowej bazie 

danych angielskie streszczenia artykułów i rozpraw, które ukazały się głównie w 

językach narodowych w czasopismach poświęconych naukom społecznym i 

humanistycznym, wydawanych w Europie Środkowej, przede wszystkim w Czechach, 

Polsce, Słowacji i na Węgrzech. 

 

http://cejsh.icm.edu.pl 

 

• CERN- repozytorium instytucjonalne, które zapewnia narzędzia do pozyskiwania, 

wyszukiwania i współpracy w celu zarządzania zbiorami dokumentów utworzonych w 
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CERN. Zbiory obejmują dokumenty HEP, dokumenty multimedialne, biuletyny, 

dokumenty administracyjne (dyrekcja, HR, finanse), dokumenty projektów UE. 

 

http://cds.cern.ch 

 

• Ceon- jest adresowane do polskiego środowiska naukowego. W repozytorium 

udostępniane są artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty, rozprawy 

doktorskie i inne.  

 

http://bibliotekanauki.ceon.pl/ 

 

• COGPRINTS- elektroniczne archiwum artykułów do samodzielnej archiwizacji z 

dowolnej dziedziny psychologii, neurologii i lingwistyki oraz wielu dziedzin 

informatyki (np. sztuczna inteligencja, robotyka, wizja, nauka, mowa, sieci neuronowe), 

filozofii (np. , umysł, język, wiedza, nauka, logika), biologii (np. etologia, ekologia 

behawioralna, socjobiologia, genetyka zachowania, teoria ewolucji), medycyny (np. 

psychiatria, neurologia, genetyka człowieka, obrazowanie), antropologii (np. 

prymatologia, etnologia poznawcza, archeologia, paleontologia), a także nauk 

fizycznych, społecznych i matematycznych, które są związane z badaniem poznania. 

 

http://cogprints.org/ 

 

• DOAB- anglojęzyczna baza, która wyszukuje, indeksuje i zapewnia dostęp do 

naukowych, recenzowanych książek o otwartym dostępie, pomaga użytkownikom 

znaleźć zaufanych wydawców książek o otwartym dostępie.  

 

https://www.doabooks.org 

 

• DOAJ- zawiera recenzowane czasopismami o otwartym dostępie. Ze wszystkich 

dziedzin nauki, technologii, medycyny, nauk społecznych, sztuki i nauk 

humanistycznych. Czasopisma są ogólnodostępne ze wszystkich krajów i we 

wszystkich językach. 

 

https://doaj.org 

 

• ECONBIZ- wyszukiwarka m. in. artykułów, dokumentów roboczych, e-booków, 

publikacji naukowych z zakresu ekonomii i biznesu.  

 

https://www.econbiz.de 

 

• Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE): system obejmuje wszystkie 

części Bibliografii Polskiej Estreicherów w postaci już dostępnych kopii oryginalnych 

stronic poszczególnych tomów do korzystania za pomocą elektronicznego indeksu 
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haseł, będącego na ukończeniu oraz zawiera bazy danych przetwarzające materiał całej, 

to jest staropolskiej, dziewiętnastowiecznej i chronologicznej części Bibliografii 

(rozwijane stopniowo).  

 

https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/ 

 

• Eurostat- urząd statystyczny Unii Europejskiej. Dostarcza statystyki i dane dotyczące 

Europy. Tworzy statystyki europejskie we współpracy z krajowymi urzędami 

statystycznymi i innymi organami krajowymi w państwach członkowskich UE. 

Obejmuje również organy statystyczne krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG) i Szwajcarii. 

 

https://www.openlibhums.org 

 

• Infona- platforma komunikacji naukowej, która umożliwia dostęp do publikacji z 

różnych obszarów wiedzy: przyrodniczej, medycznej i nauki o zdrowiu, społecznej, 

inżynieryjnej i technicznej, rolniczej, humanistycznej oraz umożliwia łatwe 

deponowanie własnych publikacji.  

 

https://www.infona.pl/ 

 

• Insigos- dostęp do danych statystycznych dotyczących gospodarki i handlu 

zagranicznego Polski. Dane zasilające ten system pozyskiwane są z GUS, Ministerstwa 

Finansów. System Insigos kierowany jest przede wszystkim do analityków, a także do 

osób wykorzystujących w swojej pracy wieloletnie dane statystyczne. 

 

https://insigos.mpit.gov.pl 

 

• JSTOR– wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Specjalizuje się 

w prowadzeniu internetowego archiwum (biblioteki cyfrowej) pism naukowych. 

Zapewnia dostęp do ponad 12 milionów artykułów w czasopismach, książek i 

podstawowych źródeł z 75 dyscyplin. Wielodziedzinowa: historia, biznes i ekonomia, 

nauki polityczne socjologia, filozofia (Arts & Sciences I Collection); ekonomia, 

historia, archeologia, studia klasyczne (Arts & Sciences II Collection); językoznawstwo 

i literatura, architektura, teologia, muzyka, film (Arts & Sciences III Collection); prawo, 

edukacja, psychologia, business, administracja (Arts & Sciences IV Collection); 

socjologia, nauki humanistyczne (Arts & Sciences VII Collection). 

 

https://www.jstor.org/ 

 

• Keesing’s- archiwum oryginalnych i obiektywnych artykułów na temat wydarzeń 

politycznych, społecznych i gospodarczych na świecie. 
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http://www.keesings.com/ 

 

• Koalicja Otwartej Edukacji- sojusz organizacji pozarządowych i instytucji 

działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Otwarte zasoby edukacyjne to termin 

określający treści z szeroko rozumianego obszaru edukacji, nauki i kultury, 

udostępniane w sposób gwarantujący dostęp, otwarty i bezpłatny, oraz prawo do 

kopiowania i ponownego wykorzystywania, przetwarzania, zmiany zawartości w 

dowolnym celu. 

 

http://koed.org.pl/ 

 

• MIT Open Course Ware- publikacja treści kursów MIT z dziedziny: biznes, energia, 

inżynieria, sztuki piękne, zdrowie i medycyna, humanistyka, matematyka, nauki ścisłe, 

nauki społeczne, społeczeństwo, nauczanie i edukacja 

 

https://ocw.mit.edu 

 

• OpenAIRE- usługi w zakresie interoperacyjności, które łączą badania i umożliwiają 

naukowcom, dostawcom treści, sponsorom i administratorom badań łatwe wdrażanie 

otwartej nauki. Łączenie wyników badań (np. publikacje, dane, oprogramowanie) z ich 

twórcami (np. badaczami, instytucjami, grantodawcami), umożliwiając wykrywalność, 

przejrzystość, odtwarzalność i zapewnienie jakości badań.  

 

https://www.openaire.eu 

 

• OpenDOAR- globalny katalog repozytoriów o otwartym dostępie o zapewnionej 

jakości. 

 

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 

 

• Open Library Humanities- obsługuje czasopisma akademickie z różnych dyscyplin 

humanistycznych, a także udostępnia własne, multidyscyplinarne czasopismo.  

 

https://ec.europa.eu 

 

• Open Science- aktualne i przyszłe możliwości finansowania badań, a także partnerów 

badawczych, oferty pracy i stypendia. Projekty i wyniki badań, inicjatywy badawcze i 

działania UE na rzecz promowania innowacji. 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation_en 

• Persée- francuskojęzyczna baza, która ma na celu rozpowszechnianie i 

wykorzystywanie zdigitalizowanych zbiorów i korpusów. Posiada otwarty dostęp do 
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obszernych zbiorów publikacji naukowych z zakresu nauk humanistycznych i 

społecznych. 

https://www.persee.fr/ 

 

• PLOS ONE- zawiera publikowane przez autorów badania, dostępne i możliwe do 

znalezienia dla wszystkich. 

 

https://journals.plos.org/plosone 

 

• ReaserchGate- profesjonalna sieć naukowców i badaczy. Ponad 20 milionów 

członków z całego świata używa go do udostępniania, odkrywania i omawiania badań 

z dziedzin: inżynierii, matematyki, fizyki, astrofizyki, chemii, informatyki, biologii, 

medycyny, nauk społecznych; 

 

https://www.researchgate.net/ 

 

• SJR- publicznie dostępny portal zawierający czasopisma i krajowe wskaźniki naukowe 

opracowane na podstawie informacji zawartych w bazie danych Scopus (Elsevier B.V.). 

Wskaźniki te można wykorzystać do oceny i analizy dziedzin naukowych. Czasopisma 

można porównywać lub analizować oddzielnie. 

 

https://www.scimagojr.com/ 

 

• Wiley&Blackwell – rejestruje pełne teksty blisko 1,5 tysiąca tytułów czasopism z listy 

„Full Collection” wraz z ich archiwami od roku 1997. Zakres tematyczny: biologia, 

biznes i ekonomia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, edukacja, filozofia, 

politologia, rolnictwo, sztuki piękne, weterynaria; 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

• WorldWideScience- składa się z krajowych i międzynarodowych naukowych baz 

danych i portali. Zapewnia przeszukiwanie baz danych z całego świata i tłumaczenie 

wielojęzycznej literatury naukowej. 

 

https://worldwidescience.org 

 

• Baza danych strategicznych- systemem wspierającym proces monitorowania rozwoju 

oraz ewaluację efektów podejmowanych działań na rzecz wzmocnienia spójności 

społecznej. Baza zawiera obszerny zestaw mierników kluczowych dla monitorowania 

rozwoju (głównie o rocznej częstotliwości) na poziomie kraju, jak również na niższych 

szczeblach podziału terytorialnego. W celu zapewnienia możliwości porównań 

międzynarodowych baza gromadzi również podstawowe wskaźniki dla Unii 
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Europejskiej, krajów członkowskich i regionów na poziomie NUTS 2. System pełni 

również funkcję repozytorium wskaźników pochodzących z różnych strategii. 

 

https://strateg.stat.gov.pl 

 

• Bank Danych Lokalnych GUS- baza danych o gospodarce, społeczeństwie i 

środowisku. Dane i wskaźniki opisują miejscowości statystyczne, gminy, powiaty, 

województwa i Polskę, a także jednostki zgodne z nomenklaturą NUTS: makroregiony, 

regiony i podregiony 

 

https://bdl.stat.gov.pl 

 

• Dane.gov.pl- skupia instytucje publiczne, gdzie na bieżąco aktualizowane są dane, 

udostępniane bezpłatnie do ponownego wykorzystywania. 

 

https://dane.gov.pl/pl 

 

• Open Street Map- mapa świata, stworzona przez użytkowników, z możliwością użycia 

pod otwartą licencją. 

 

https://www.openstreetmap.org 

• Akademicka Platforma Czasopism- czasopisma z zakresu nauk humanistycznych, 

matematyczno-przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne. 

 

http://www.bilp.uw.edu.pl/prasa/ 

 

• ARIANTA - naukowe i fachowe czasopisma elektroniczne- baza wydawanych w 

Polsce czasopism naukowych i fachowych w wersji on-line. 

 

https://arianta.pl/ 

 

• Czytelnia Czasopism on-line- czytelnia czasopism on-line to program przeznaczony 

dla bibliotek, aplikantów, doktorantów i naukowców, którzy na bieżąco chcą śledzić 

publikacje naukowe z różnych dziedzin prawa z najważniejszych tytułów prawniczych 

w Polsce za pośrednictwem Internetu. 

 

http://czytelniaonline.pl/ 

 

• PAN - Czytelnia czasopism- udostępnia czasopisma wydawane lub współwydawane 

przez Komitety i oddziały PAN, a także przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki 

PAN. Czasopisma wg dziedziny nauki: Nauki humanistyczne i społeczne; biologiczne 

i rolnicze; nauki o ziemi; nauki techniczne; nauki medyczne 
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https://www.czasopisma.pan.pl/dlibra 

 

• Prasa w Internecie- zdigitalizowane wersje czasopism: Tygodnik Ilustrowany (1859-

1865) i Chimera (1901-1907). 

 

http://www.bilp.uw.edu.pl/prasa/ 

 

• Prasa – katalog Onet.pl – zbiór odsyłaczy do stron prasy: codziennej, regionalnej; 

katalog tematyczny prasy on-line 

Nauki społeczne, humanistyczne 

https://wiadomosci.onet.pl/prasa 

 

• Bazy i katalogi Biblioteki Narodowej - zbiór baz bibliograficznych składających się 

na Polską Bibliografię Narodową oraz bibliografie specjalne: Przewodnik 

Bibliograficzny (od 1976 r.), Bibliografia Zawartości Czasopism (od 1996 r.), 

Czasopisma Polskie (od 1995 r.), Polonica Zagraniczne (od 1993 r.) oraz Bibliografia 

Dokumentów Elektronicznych (od 2001 r.), Bibliografie bibliologiczne i specjalne. 

 

https://bn.org.pl/katalogi 

 

• Bibliografia Bara- retrospektywna Bibliografia Literacka Zawartości Czasopism XIX 

i XX w. Bibliografia, zwyczajowo nazywana kartoteką Bara, stanowi jedno z 

istotniejszych i najobszerniejszych źródeł danych bibliograficznych dotyczących 

literatury polskiej XIX i I poł. XX wieku, a także ówczesnej krytyki literackiej, 

artystycznej czy filmowej. 

 

http://bar.ibl.waw.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1  

 

• Bibliografia Etnografii Polskiej- powstała w celu prezentacji dorobku rodzimej 

etnologii/antropologii kulturowej, a także jej upowszechniania za granicą. Bibliografia 

obejmuje nie tylko literaturę przedmiotową z etnologii/antropologii kulturowej, ale 

także wybrane pozycje z pokrewnych antropologii dyscyplin naukowych – 

humanistycznych i społecznych. 

 

http://odie.ptl.info.pl/ 

 

• Nauka Polska- prace naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe, rozprawy doktorskie 

i habilitacyjne oraz ekspertyzy naukowe wykonane w polskich jednostkach naukowych 

i badawczo-rozwojowych.  

 

https://nauka-polska.pl  
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• Polska Bibliografia Naukowa- portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący 

informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek 

naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część 

Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on. 

 

https://pbn.nauka.gov.pl 

 

• Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku- Internetowa wersją 

tomu pierwszego słownika bibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego 

przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie 

podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, 

prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. 

 

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki 

 

• KARO- katalog rozproszony Bibliotek Polskich 

 

https://karo.umk.pl/ 

 

• NUKAT- Narodowy Katalog Centralny 

 

http://katalog.nukat.edu.pl/ 

 

• Wolne Lektury- gromadzą lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzieła klasyki literatury polskiej i światowej, które 

dostępne są w domenie publicznej oraz utwory współczesne udostępnione na Licencji 

Wolnej Sztuki.  

 

https://wolnelektury.pl 

 

• Wikibooks- serwis wolnych podręczników 

 

https://pl.wikibooks.org 
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