JĘZYK ANGIELSKI W BIZNESIE
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 Zarządzanie projektami
11. Marketing
11.0 Zagadnienia ogólne
11.A Public relations
11.B Reklama, promocja
11.C Sprzedaż
16. Języki obce
16.A Język angielski

CZASOPISMA

1. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
2. Harvard Business Review
3. Home & Market
4. Marketing w Praktyce
5. Organizacja i Kierowanie
6. Przegląd Organizacji
7. Zarządzanie Przedsiębiorstwem

BAZY DANYCH

Academica

BazHum

Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową,
zawierająca tysiące materiałów z zakresu językoznawstwa czy nauki języka angielskiego
na różnym poziomie, w tym setki książek, np. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej
/ R. Grzegorczykowej czy podręczniki do nauki specjalistycznej terminologii angielskiej
w prawie, administracji, inżynierii, logistyce i wielu innych. Część zasobów dostępna jest
bez ograniczeń, pozostałe udostępniane są na miejscu w Bibliotece WSB w Chorzowie
na specjalnie w tym celu przygotowanym stanowisku komputerowym. Zasoby bazy stale się
powiększają.

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa głównie z zakresu nauk humanistycznych. W wolnym
dostępie znajduje się archiwum ponad 300 czasopism, np.:
 Lublin Studies in Modern Languages and Literature;
 Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics;
 Literaturoznawstwo: historia, teoria, metodologia, krytyka Prace Językoznawcze.
Baza ogólnodostępna.

DOAB

EBSCO

Elsevier
Science Direct

IBUK

Katalog książek w wolnym dostępie zawierający ponad 10 tysięcy tytułów ebooków z wielu
dziedzin w różnych językach – w tym ponad 600 tytułów dotyczących języków i literatury
oraz ponad 200 z lingwistyki. Baza ogólnodostępna.

W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć obszerny zasób materiałów
dotyczących Business English – ponad milion artykułów, raportów, nagrań itp. w pełnym
dostępie. Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp do recenzowanych czasopism
anglojęzycznych takich jak: Business Research Quarterly, Harvard Business Review,
Newsweek, Global Forbes i wiele innych wartościowych tytułów. Baza dostępna na terenie
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

Obszerna baza zawierająca ok. 80 tysięcy artykułów z czasopism o tematyce związanej
z Business English, a także różnorodne tytuły anglojęzycznych książek w pełnym dostępie.
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. Obecnie to ponad 3000 tytułów ebooków, co roku baza jest
powiększana.

Legalis

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 16 tytułów czasopism.

LEX Omega

Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,
także kodeksy, zmiany i aktualności. Część materiałów dotyczy także tematyki biznesowej,
np. biznesplanu, CSR czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Baza dostępna na terenie
Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

ProQuest

Pełnotekstowa baza skupiająca materiały o tematyce biznesowej, m.in. artykuły
z czasopism branżowych i naukowych a także raporty itp. w większości w języku angielskim.
Ponadto baza udostępnia pełne archiwa czasopism, takich jak: Newsweek Global, Academy
of Business Journal, I wiele innych. 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. 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. Zagadnieniom związanym z Business English poświecono około
200 tysięcy pełnotekstowych materiałów - artykułów, rozdziałów oraz pełnych książek
i archiwów czasopism. Przykładowe tytułu książek dostępnych w bazie:
 English for Writing Research Papers / Adrian Wallwork
 English for Academic Correspondence and Socializing / Adrian Wallwork
 English for Presentations at International Conferences / Adrian Wallwork. Effective
writing in English. A resource guide / Herman Wekker
 English for Personal Assistants. The essential handbook for doing business
internationally / Annie Broadhead, Ginni Light
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

WEB OF
KNOWLEDGE

Platforma pozwalająca 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. Baza stale
się powiększa. 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. Jeden z działów w całości poświęcony jest tematyce Language &
Linguistics. Przykładowe tytuły książek w bazie:
 From Speech Physiology to Linguistic Phonetics;
 Handbook of Contemporary Semantic Theory;
 The Handbook of English Pronunciation;
A także wiele czasopism fachowych tego wydawnictwa. Publikacje w języku angielskim.
Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy
HAN z poziomu Extranetu.

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE
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.

BBC Teaching English - zasoby przygotowane przez specjalistów BBC i British Council z gotowymi lekcjami
biznesowego języka angielskiego.

GettinEnglish - serwis poświęcony skutecznej nauce online dla wszystkich entuzjastów języka angielskiego.
Gromadzi aktualności na temat słownictwa, gramatyki, angielskiej wymowy oraz praktyczne zwroty, które
przydadzą się w codziennej komunikacji w anglojęzycznym środowisku. Na blogu znajdują się także wskazówki i
porady dotyczące utrzymania motywacji do nauki angielskiego a także materiały do nauki business English.

Linguistica Silesiana - czasopismo naukowe dotyczące studiów lingwistycznych od 2011 r. wydawane przez
Oddział PAN w Katowicach, indeksowane w bazie Scopus.

Serwis Tłumacza - witryna stworzona z myślą o tłumaczach języka angielskiego, zarówno tych doświadczonych,
jak i początkujących. Systematycznie uaktualniany i rozbudowywany, zawiera zestaw oryginalnych słowników
dwujęzycznych (m.in. chemiczny, nazw geograficznych i księgowości), teksty poświęcone rozmaitym aspektom
sztuki tłumaczenia (w tym sporo uwag na temat tworzenia napisów filmowych, co z kolei stanowi rozwinięcie
mojej drugiej książki – Tłumaczenie filmów), recenzje słowników dostępnych na polskim rynku, odpowiedzi na
najczęstsze pytania zadawane przez początkujących tłumaczy, a także kącik humoru językowego. Bezpłatny
dostęp niewymagający rejestracji.

Tłumacze w Polsce - serwis dla tłumaczy zawierający liczne branżowe ciekawostki, informacje na temat języków,
kultury, nauki języków, pracy tłumacza, różnych rodzajów tłumaczeń itp.

