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BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, 
zawierająca ponad 13 tysięcy publikacji o tematyce szeroko związanej z bezpieczeństwem, 
w tym ponad tysiąc dotyczących bezpieczeństwa narodowego. 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. 
 

BazEkon 
 

 
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca ponad tysiąc artykułów z zakresu 
bezpieczeństwa, z czego wiele w pełnym dostępie. Baza ogólnodostępna. 
 

EBSCO 
 

 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć ok. tysiąca publikacji o tematyce 
bezpieczeństwa w języku polskim w pełnym dostępie, a także bardzo obszerny zasób 
materiałów w języku angielskim – ok. 3 milionów artykułów, raportów, nagrań itp.  
Dostęp do pełnych archiwów czasopism, m.in.: Security & Human Rights, Security 
Strategies Journal, Security Studies, Security Administrator, Security: Solutions For 
Enterprise Security Leaders. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu  
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 



EconBiz 

 
Serwis prowadzony przez ZBW – Leinbiz Information Centre for Economics będący 
wyszukiwarką literatury głównie z zakresu ekonomii i biznesu oraz nauk pokrewnych. 
Zawiera teksty w pełnym wolnym dostępie – artykuły, czasopisma, rozdziały i książki. Za 
pomocą wyszukiwarki można znaleźć materiały dotyczące bezpieczeństwa w języku polskim 
oraz publikacje w języku angielskim i niemieckim. Baza ogólnodostępna. 
 

Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca tysiące artykułów z czasopism o tematyce związanej  
z bezpieczeństwem, w tym kilkadziesiąt tysięcy z pełnym dostępem do treści. Dostęp  
do ebooków, m.in.:  

 White J. M., Security Risk Assessment: Managing Physical and Operational Security, 
Elsevier 2014;  

 Akhgar B., Saathoff G. B., Arabnia H. R., Hill R., Staniforth A., Bayerl S., Application of Big 
Data for National Security, Elsevier 2015;  

 Posluszna E., Environmental and Animal Rights Extremism, Terrorism, and National, 
Elsevier 2015;  

 Hayes B., Kotwica K., International Security Programs Benchmark Report, Elsevier 2013.  
 

Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu. 
 

IBUK 

 
Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych  
w pełnym dostępie. Tematykę bezpieczeństwa porusza kilkaset tytułów z ponad 3000 
dostępnych dla naszej Uczelni, np.: 

 Liderman K. (red.), Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2012 

 Ziętek A., Bezpieczeństwo kulturowe w Europie, Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii 
Curie- Skłodowskiej, 2013 

 Jurczak J., Mikołajczyk Z., Struniawski J., Bezpieczeństwo imprez masowych na 
przykładzie wybranych państw europejskich, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, 2018 

 Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P.(red.), Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,  
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013 

 Bolechów B., Terroryzm: aktorzy, statyści, widownie, Warszawa: PWE, 2010 
 
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy 
HAN z poziomu Extranetu.  
 

INFORLEX 

 
 
 
 
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 bezpieczeństwem (kilkadziesiąt tysięcy aktualnych artykułów a także liczne 
rozporządzenia i przepisy dotyczące m.in. bezpieczeństwa państwa, imprez masowych, 
ratownictwa i wielu innych.)Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.  
 
 
 



LEX Omega 

 
Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,  
w tym związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 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 kilkanaście milionów materiałów o tematyce dotyczącej  
bezpieczeństwa, w tym kilka milionów o tematyce bezpieczeństwa narodowego państw 
(national security), m.in. artykuły z czasopism branżowych i naukowych a także raporty itp. 
Materiały w większości w języku angielskim, ale dostępnych jest ponad 1000 tekstów  
w języku polskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za 
pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.  
 

SCIENCE 

 
Czasopismo z jednym z najwyższych wskaźników Impact Factor podejmujące tematykę  
z różnych dziedzin nauki, głównie z nauk przyrodniczych, jednak za pośrednictwem 
wyszukiwarki w archiwum można znaleźć również poszczególne artykuły dotyczące np. 
bezpieczeństwa ekologicznego, żywności czy klimatycznego itp. Wszystkie artykuły w języku 
angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem 
platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

SCOPUS 

 
Baza wydawnictwa Elsevier udostępniająca głównie abstrakty i cytowania, w której znaleźć 
można również pojedyncze artykuły w wolnym dostępie, także z zakresu bezpieczeństwa – 
około pół miliona materiałów. Większość materiałów 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 zakresu nauk społecznych,  
w tym politologii, bezpieczeństwa czy socjologii. 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 400 tysięcy 
artykułów w bazie dotyczy zagadnień bezpieczeństwa. Ponadto można tutaj znaleźć 
kilkadziesiąt tytułów czasopism z wysokim wskaźnikiem Impact Factor np.: Security Studies.  
 

WEB OF 
SCIENCE 

 
Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate 
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazująca 
aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Kilkadziesiąt 
tysięcy dokumentów dotyczy bezpieczeństwa narodowego, 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. 
 



Wiley-
Blackwell 

 
Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub 
ograniczonym dostępem. Udostępnia pełne archiwa czasopism, np.:  

 International Social Security Review,  

 Security and Communication Networks,  
 Food and Energy Security, oraz wielu innych.  

 
Udostępnia również pełne wersje anglojęzycznych książek naukowych.  
 

 

 

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
Antyterroryzm - portal będący internetową stroną rządową, której celem jest bieżące informowanie 
społeczeństwa jak reagować na zagrożenia terrorystyczne oraz jaki jest ich poziom na terenie RP. Zawiera 
bibliografię publikacji tematycznych a także pełne teksty konwencji bezpieczeństwa, protokołów i innych aktów 
prawa UE oraz prawa międzynarodowego dotyczącego bezpieczeństwa. 
 
 
Bezpieczeństwo: teoria i praktyka - podręcznik akademicki autorstwa Witolda Pokruszyńskiego. Pełną wersję 
podręcznika można przeczytać poprzez bibliotekę cyfrową Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide 
de Gasperi. 
 
 
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – dokument udostępniony poprzez bibliotekę 
cyfrową Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dokument porusza kwestię rozwoju bezpieczeństwa 
narodowego Polski.  
 
 
Biblioteka Otwartej Nauki - Biblioteka Otwartej Nauki jest projektem otwierania dostępu do publikacji naukowych 
z dziedzin nauk humanistycznych. Autorzy udostępniają swoje dzieła za darmo poprzez Bibliotekę.  
W jej zasobach można znaleźć liczne książki o tematyce historycznej będącej na pograniczu bezpieczeństwa.  
 
 
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego - oficjalna, rządowa strona internetowa prezentująca aktualności dotyczące 
zarządzania bezpieczeństwem Polski, wydarzenia, aktywności prezydenta, informacje o Biurze, przedstawia także 
kompetencje prezydenta w zakresie bezpieczeństwa. Na stronie dostępny jest również aktualny system 
bezpieczeństwa narodowego a także akty prawne i dokumenty strategiczne oraz mini słownik terminów  
z dziedziny bezpieczeństwa. Ponadto w zakładce publikacje udostępnione jest pełne archiwum Kwartalnika 
„Bezpieczeństwo Narodowe” z dostępem do treści artykułów. https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-
biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens  
 
 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - oficjalna jednostka rządowa pracująca na rzecz budowania efektywnego  
i kompleksowego systemu zarządzania kryzysowego. Na swej stronie prezentuje min. Raporty Dobowe  
o sytuacjach kryzysowych występujących na terenie naszego kraju. RCB jest odpowiedzialne za system SMS-
owego powiadamiania ludności o zagrożeniach oraz za Infrastrukturę Krytyczną. 
 
 
Główny Inspektorat Sanitarny - instytucja kierująca działaniami mającymi na celu dobro i zdrowie publiczne 
obywateli. Zadaniem GIS jest minimalizowanie skutków zdarzeń niekorzystnie wpływających na życie Polaków. 
Na swej stronie zamieszcza min. Raporty dotyczące Stanu Sanitarnego Kraju oraz ostrzeżenia o zagrożeniach 
epidemicznych. 
 

https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp
https://wsge.edu.pl/pl/12pub07caly.pdf
https://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/biala_ksiega.pdf
https://bon.edu.pl/katalog/lektury/
https://www.bbn.gov.pl/
https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens
https://www.bbn.gov.pl/pl/prace-biura/publikacje/kwartalnik-bezpieczens
https://www.gov.pl/web/rcb
https://www.gov.pl/web/gis


 
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. 
 

 
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. Ponadto w zakładce czasopisma naukowe znajdują się trzy czasopisma statystyczne: Wiadomości 
Statystyczne, Przegląd Statystyczny oraz Statistics in Transition new series. Czasopisma są dostępne w pełnej 
wersji wraz z archiwum numerów. GUS udostępnia również Dziedzinowe Bazy Danych obejmujące platformy 
tematyczne dotyczące np. statystyki wielodziedzinowej, gospodarki, społeczeństwa czy środowiska. 
 

 
Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego - jest czasopismem ukazującym się od 2006 roku, początkowo jako 
rocznik, obecnie jako półrocznik. W 2008 roku został włączony do Wykazu Czasopism Punktowanych MNiSW.  
Na stronie czasopisma udostępniane są artykuły w formie pełnotekstowej. 

 
 
Stanisław Koziej - strona internetowa Profesora Stanisława Kozieja, generała brygady w stanie spoczynku, 
profesora Uczelni Łazarskiego oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Zawiera spis wszystkich publikacji 
Profesora wraz z artykułami oraz udzielonymi wywiadami, w dużej części w pełnym dostępie do treści. Ponadto 
w zakładce materiały dydaktyczne znajdują się dodatkowe pomoce naukowe w postaci prezentacji, tez czy 
slajdów do wykładów oraz referatów Profesora. Wszystkie materiały podejmują tematykę związaną  
z bezpieczeństwem narodowym, siłami zbrojnymi, terroryzmem itp. ale poruszana jest również tematyka 
metodologii pracy naukowej. 
 

 
Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego - książka napisana pod redakcją Grzegorza Skrobotowicza  
oraz Kamila Maciąga. Książkę można przeczytać w bibliotece cyfrowej wydawnictwa Tygiel. 

 
 
Zbrojownia (Wojskowa Biblioteka Cyfrowa) - Biblioteka Cyfrowa Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. W jej zbiorach można znaleźć dokumenty tematycznie związane z szeroko pojętą 
wojskowością.  

 
 

 

http://fbc.pionier.net.pl/
http://stat.gov.pl/publikacje/
https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm
http://koziej.pl/
http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/132/Wybrane%20aspekty%20bezpiecze%C5%84stwa%20narodowego%20v.2.8.pdf
http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra

