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BAZY DANYCH

Academica

BazEkon

EBSCO

Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową,
zawierająca ponad 6 tysięcy publikacji o tematyce związanej z administracją, w tym ponad
600 dotyczących administracji publicznej. Część zasobów dostępna jest bez ograniczeń,
pozostałe udostępniane są na miejscu w Bibliotece WSB w Chorzowie na specjalnie w tym
celu stworzonym stanowisku komputerowym. Zasoby bazy stale się powiększają.

Baza bibliograficzno-pełnotestowa zawierająca ponad 1500 artykułów z zakresu
administracji publicznej, z czego więcej niż połowę w pełnym dostępie. Baza jest
ogólnodostępna.

W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć kilkaset publikacji o tematyce
administracji publicznej w języku polskim w pełnym dostępie, a także bardzo obszerny
zasób materiałów w języku angielskim – ponad milion artykułów, raportów, nagrań itp.
Dostęp do pełnych archiwów czasopism, m.in.:
• Public Administration,
• Public Administration & Development,
• Public Administration & Management,
• Public Administration Quaterly,
• Public Administration & Regional Studies,
• Public Administration Review.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu

Elsevier
Science Direct

IBUK

Obszerna baza zawierająca ponad 400 tysięcy artykułów z czasopism o tematyce związanej
z administracją publiczną, w tym ponad 30 tysięcy z pełnym dostępem do treści. Baza
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z
poziomu Extranetu.

Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych
w pełnym dostępie. Tematykę bezpieczeństwa porusza wiele tytułów z ponad trzech
tysięcy dostępnych dla naszej Uczelni, np.:
• Hausner J. (red.), Administracja publiczna, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008
• Borowik M., Doskonalenie systemu zarządzania finansami w jednostkach administracji
publicznej, Kraków – Legionowo: Edu – Libri, 2013
• Owsiak S. (red.), Finanse publiczne, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2008
• Witkowski W. (red.), Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa: Wydaw.
Naukowe PWN, 2007
• Ściborek Z., Motywowanie w administracji publicznej, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Policji, 2013
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

INFORLEX

Legalis

Legalis
Administracja

Baza z dostępem do 30 tytułów czasopism, głównie z zakresu prawa i rachunkowości, ale
również zawierająca takie tytuły jak Gazeta Samorządu i Administracji, czy Poradnik
Samorządowca. W bazie można również znaleźć artykuły o tematyce szeroko powiązanej
z administracją publiczną (ponad 40 tysięcy aktualnych artykułów a także liczne
rozporządzenia i przepisy dotyczące m.in. finansów w administracji publicznej, regulacji,
samorządów i wielu innych.) Baza dostępna w dowolnym miejscu za pośrednictwem
platformy HAN z poziomu Extranetu.

System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck. Baza zawiera pełne wersje
komentarzy, artykułów, orzeczeń, interpretacji oraz innych aktów prawa a także prawnicze
książki, w tym 19 serii monografii tematycznych i 20 tytułów czasopism. Prawie pół miliona
publikacji dotyczy tematyki związanej z administracją publiczną, w tym kodeksy,
opracowania czy artykuły z czasopism takich jak Monitor Prawniczy.

To dodatkowy wielomodułowy System Informacji dla jednostek samorządu terytorialnego,
pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej
Wydawnictwa C.H. Beck. System umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań
z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie urzędu/jednostki i kontrolę
procedur administracyjnych. Baza stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse
publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i
egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska,
prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne. Dostęp
w dowolnym miejscu przez uzyskany w Bibliotece login i hasło.

LEX Omega

Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,
w tym prawie 60 tysięcy związanych z administracją publiczną. Zawiera osobne poddziały
dotyczące prawa administracyjnego, administracji publicznej, czy samorządu
terytorialnego. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

ProQuest

Pełnotekstowa baza zawierająca ponad 2 miliony materiałów o tematyce dotyczącej
administracji publicznej, w tym m.in. artykuły z czasopism branżowych i naukowych a także
raporty itp. Materiały w większości w języku angielskim, ale dostępnych jest ponad 300
tekstów w języku polskim. Dostęp do pełnych archiwów czasopism:
• Administration & Society;
• Public Administration and Management;
• Public Administration & Development;
• Public Administration Quarterly;
• Public Administration Review.

SCOPUS

Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie, także z zakresu administracji
publicznej – prawie 90 tysięcy materiałów. Większość publikacji w języku angielskim. Baza
dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN
z poziomu Extranetu

SpringerLink

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Springer udostępniająca czasopisma i książki z
różnorodnych dziedzin. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć kilkaset tysięcy materiałów
(artykułów, rozdziałów oraz pełnych książek) z administracji, w tym m.in.: serię książkową
Public Administration and Information Technology czy Public Administration, Governance
and Globalization. Wszystkie publikacje dostępne są w języku angielskim. Baza dostępna
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu
Extranetu.

Taylor &
Francis

Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmująca
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych,
przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Ponad 300 tyś.
artykułów w bazie dotyczy zagadnień administracji publicznej. Ponadto można tutaj znaleźć
czasopisma z wysokim wskaźnikiem Impact Factor np.: Policy and Society.

WEB OF
SCIENCE

Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje
aktualny i archiwalny Impakt Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Około
30 tysięcy dokumentów dotyczy administracji publicznej, jednak baza stale się powiększa
i aktualizuje. Materiały w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

WileyBlackwell

Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub
ograniczonym dostępem. Udostępnia pełne archiwa czasopism, np.:
• Public Administration
• Public Administration and Development
• Public Administration Review oraz wielu innych.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE
Administracja publiczna. Skrypt pod redakcją dr hab. prof. nzw. Janusza Gierszewskiego - podręcznik dla
studentów opracowany i udostępniony przez Profesora Janusza Gierszewskiego na własnej stronie internetowej.

Annales. Etyka w życiu gospodarczym - czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Łódzki w całości
dostępne online. Zawiera liczne artykuły przydatne dla osób zainteresowanych administracją publiczną oraz
tematyką pokrewną.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine) - multiwyszukiwarka internetowa pozwalająca przeszukiwać zasoby
naukowe zarówno polskie jak i zagraniczne. Duża część indeksowanych zasobów jest dostępna w formie Open
Access oraz w wersji pełnotekstowej.

Czasopisma online pełnotektowe z Administracji (spis tytułów) - lista czasopism dostępnych online, obejmuje
zarówno tytuły polskie jak i zagraniczne. Lista została sporządzona przez pracowników Biblioteki Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Czasopisma PAN - na stronie Czytelni Czasopism prezentowane są pełne treści czasopism wydawanych lub
współwydawanych przez komitety i oddziały PAN, a także wydawanych przez Biuro Upowszechniania i Promocji
Nauki PAN.

Encyklopedia zarządzania - jest największą w Polsce i jedną z największych na świecie baz wiedzy o zarządzaniu
i dziedzinach pokrewnych. Do 2011 roku Encyklopedię tworzyli pracownicy i studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni. Obecnie każdy może dodać swój
wkład w jej rozwój.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - multiwyszukiwarka zbiorów polskich bibliotek cyfrowych pozwalająca na łatwe
odnalezienie elektronicznych wersji książek i dokumentów z wielu dziedzin udostępnianych przez instytucje
kultury i nauki w Polsce.

Leksykon budżetowy - przygotowany przez Biuro Analiz Sejmowych (BAS) zbiór haseł związanych bezpośrednio i
pośrednio z budżetem państwa.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego - instytucja państwowa podległa Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji, zajmująca się nauką i badaniami w obszarze szeroko rozumianego samorządu
terytorialnego. Instytut udostępnia Repozytorium samorządowe, które jest biblioteką cyfrową.

Nauka o administracji: skrypt akademicki – jest to skrypt autorstwa Karola Dąbrowskiego. Można przeczytać go w
formie online za pośrednictwem biblioteki cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie.

Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - znaleźć można różnego rodzaju raporty i statystyki z wielu dziedzin,
w tym np. roczniki statystyczne, spisy powszechne, rachunki narodowe, porównania międzynarodowe itp.
materiały.

Roczniki Administracji Publicznej - jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym
przez pracowników Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Publikowane są w nim
artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej - udostępnia pełne wersje online wydawanych czasopism
i zeszytów naukowych, w tym Chorzowskie Studia Polityczne.

