
  

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA 
 

KSIĘGOZBIÓR 10. Zarządzanie  
10.0 Zagadnienia ogólne  
10.A Organizacja i zarządzanie  
10.B Przedsiębiorstwo. Teoria i organizacja. Zarządzanie  
10.C Zarządzanie zasobami ludzkimi. Praca  
10.D Zarządzanie jakością. Jakość  
10.E Zarządzanie wiedzą  
10.F Projekty 
 

 15. Geografia. Zagadnienia ogólne  
15.A Geografia gospodarcza  
15.B Ochrona środowiska  
 

 21.0 Logistyka. Zagadnienia ogólne.  
21.A Usługi logistyczne.  
21.B Infrastruktura logistyczna. 
 

 22.0 Nauki techniczne  
22.A Inżynieria zarządzania  
22.B Materiałoznawstwo 

 

 
CZASOPISMA 1. Aura  

2. Ekologia i Technika  
3. Ekonomia i Środowisko  
4. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw  
5. Ekonomista  
6. Euroflota  
7. Eurologistic  
8. Gospodarka Materiałowa i Logistyka  
9. Logistyka  
10. Logistyka a Jakość  
11. Magazyn Przemysłowy  
12. Nowoczesny Magazyn  
13. Nowy Przemysł 
14. Organizacja i Kierowanie  
15. Problemy Jakości  
16. Przegląd Komunikacyjny  
17. Przegląd Organizacji  
18. Transport i Spedycja  
19. Transport miejski i regionalny  
20. Zarządzanie Przedsiębiorstwem  
21. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 
 

 

 

 

 

 



BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową. 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-pełnotestowa zawierająca tysiące artykułów tematycznie powiązanych 
z zagadnieniami inżynierii zarządzania i nie tylko, z czego wiele w pełnym dostępie, np.  
kompletne archiwum recenzowanego czasopisma Log Forum czy Engineering Management 
in Production and Services. Baza ogólnodostępna. 
 

EBSCO 
 

 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć bardzo obszerny zasób 
materiałów w języku angielskim – miliony artykułów, raportów, nagrań itp. związanych  
z inżynierią i tematyką pokrewną. Dostępne są również pełne archiwa czasopism 
fachowych, np.: Engineer, Engineer & The Machinery Magazine, Engineering Economist, 
Engineering Management i wiele innych. 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. 
Umożliwia dostęp do pełnych archiwów czasopism, np.: Engineering Management 
Research: EMR. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć materiały dotyczące inżynierii 
zarządzania w języku polskim oraz wiele tysięcy publikacji w języku angielskim i niemieckim. 
Baza ogólnodostępna. 
 

Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca miliony artykułów z czasopism o tematyce związanej  
z inżynierią zarządzania i tematyką pokrewną, w znacznej części z pełnym dostępem  
do treści, w tym również pełne archiwa czasopism oraz książki i podręczniki w języku 
angielskim. 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 przydatną dla studentów inżynierii zarządzania porusza 
prawie połowa z ponad tysiąca tytułów dostępnych dla naszej Uczelni. 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,  
w której można również znaleźć artykuły o tematyce powiązanej z inżynierią czy BHP. Baza 
dostępna 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 pojętą inżynierią a także prawem produkcji i BHP. Baza dostępna 
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu. 



ProQuest 

 
Pełnotekstowa baza zawierająca miliony materiałów o tematyce dotyczącej szeroko pojętej  
inżynierii, m.in. artykuły z czasopism branżowych i naukowych a także raporty itp. Materiały 
w większości w języku angielskim. 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. 
inżynierii środowiska. 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 inżynierii. 
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. Jeden z działów tematycznych w całości poświęcony został 
tematyce inżynierii. Za pomocą wyszukiwarki można znaleźć ponad pół miliona materiałów 
(artykułów, rozdziałów oraz pełnych książek) z tego zakresu. 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, obejmujących  
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, medycznych, przyrodniczych,  
matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Około 300 tysięcy artykułów w bazie  
dotyczy zagadnień inżynierii.  
 

WEB OF 
SCIENCE 

 
Platforma pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate 
Analytics zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Około 900 tysięcy 
dokumentów dotyczy inżynierii, jednak baza stale się powiększa. 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. Jeden z działów tematycznych poświęcony w całości tematyce 
związanej z inżynierią - Physical Sciences & Engineering. Baza dostępna na terenie Uczelni 
lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

 

 

 

 

 

 

 



INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
ASCE Library - biblioteka cyfrowa American Society of Civil Engineers zawierająca dostęp do wybranych pełnych 
treści wydawanych przez siebie czasopism oraz książek. 
 

 
Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - czasopismo poświęcone szeroko pojętej gospodarce 
odpadami oraz ochronie środowiska. Kwartalnik jest wydawany w formie elektronicznej w modelu Open Access 
Journals. Opublikowane na jego łamach artykuły są w języku polskim oraz angielskim. 
 
 
BASE - internetowa wyszukiwarka dokumentów naukowych wolno dostępnych w Internecie, tworzona przez 
Bibliotekę Uniwersytecką w Bielefeldzie. Na chwilę obecną indeksuje ponad 160 milionów dokumentów z około 
8 tysięcy źródeł, w tym ponad 60% z nich jest dostępnych w formie Open Access. 
 
 
BazTech - baza danych zawartości polskich czasopism technicznych, w tym również wielu tytułów poświęconych 
inżynierii: ochrony środowiska, budownictwa, ruchu drogowego i wielu innym. 
 
 
BazTol - portal gromadzący polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych wraz z krótką charakterystyką 
każdego źródła. Informacje na nim umieszczane są regularnie aktualizowane oraz sprawdzane. Zawiera 109 
źródeł z zakresu Inżynierii i Ochrony Środowiska oraz 85 z Inżynierii Materiałowej. 
 
 
Centralna Baza Aprobat, Ocen i Rekomendacji Technicznych - baza zwiera informacje o aprobatach technicznych 
ITB oraz innych jednostkach aprobujących. 
 
 
Espacenet - wyszukiwarka międzynarodowych dokumentów patentowych ważnych na terytorium RP 
przetłumaczonych na język polski. 
 
 
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. 
 
 
Fizyczne Podstawy Materiałoznawstwa - skrypt omawiający podstawy materiałoznawstwa autorstwa Karola  
i Janusza Przybyłowiczów. Porusza on między innymi zagadnienia takie jak: struktura atomowa, elektronowa 
teoria metali, fizyczne właściwości materiałów, wiązania w kryształach czy krystalografia i wiele innych. 
 
 
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - strona poświęcona najnowszym wiadomością dotyczącym ochrony 
środowiska. Na stronie można znaleźć liczne raporty traktujące o stanie środowiska, poradniki czy omówienia 
prawne. 
 
 
 
 
IntechOpen - serwis Open Access zwierający ponad 2,5 tysiąca książek z zakresu nauk ścisłych, technologii, 
chemii, matematyki, ochrony środowiska czy inżynierii materiałowej. Książki są dostępne w języku angielskim. 
 

https://ascelibrary.org/
http://www.awmep.org/?journal=ago&page=issue&op=archive
https://www.base-search.net/
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search/article.action?cid=eba6ce19-c2b7-4598-82bf-dd75dc029582
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol_czytelnik/baztol
https://biblioteka.itb.pl/F?func=file&amp=&amp=&file%5Fname=baza7&local%5Fbase=abud
https://pl.espacenet.com/?locale=pl_PL
http://fbc.pionier.net.pl/
http://www.tu.kielce.pl/~wdep/index.htm#r5
http://www.gios.gov.pl/pl/
https://www.intechopen.com/


 
Inżynieria.com - portal gromadzący stale aktualizowane wiadomości, artykuły oraz katalog firm z branż 
powiązanych z inżynierią: geoinżynierią, infrastrukturą drogową, energetyką, budownictwem, wod-kan itp. 
Zawiera różnorodne raporty, analizy i komentarze dla poszczególnych branż w skali kraju oraz świata. 
 
 
MECHANIK - czasopismo naukowo-techniczne publikujące nowinki dotyczące konstrukcji i technologii maszyn,  
a także najważniejsze informacje o wydarzeniach z branży. Na stronie czasopisma można przy pomocy 
wyszukiwarki przeglądać archiwalne numery. Również udostępniony jest Słownik Narzędziowca ze 
specjalistycznymi terminami przetłumaczonymi na język angielski, niemiecki oraz rosyjski 
http://www.mechanik.media.pl/slownik-narzedziowca,1,0;g.html. 
 
 
Publikacje Głównego Urzędu Statystycznego - znaleźć można różnego rodzaju raporty i statystyki z wielu dziedzin, 
w tym np. publikowane co roku Transport – wyniki działalności i wiele innych o tematyce transportu  
i łączności http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/ 
 

 

 

https://inzynieria.com/
http://www.mechanik.media.pl/archiwum.html
http://www.mechanik.media.pl/slownik-narzedziowca,1,0;g.html
http://stat.gov.pl/publikacje/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/

