TURYSTYKA I REKREACJA
KSIĘGOZBIÓR

15. Geografia
15.0 Zagadnienia ogólne
15.A Geografia gospodarcza
15.B Ochrona środowiska
15.C Turystyka
15.D Przewodniki
15.E Sport
15.F Architektura. Sztuka
15.G Mapy

CZASOPISMA

1. Folia Turistica
2. Hotelarz
3. National Geographic
4. National Geographic Traveler
5. Restauracja
6. Rynek Turystyczny
7. Turyzm
8. Wiadomości Turystyczne

BAZY DANYCH

Academica

BazEkon

BazHum

DOAB

Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową,
zawierająca ponad6 tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej z turystyką,
w tym ok tysiąca książek. 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-pełnotekstowa zawierająca ponad 3000 artykułów z zakresu turystyki
i rekreacji, wiele w pełnym dostępie, np. archiwum czasopism m.in.: Turystyka i Rozwój
Regionalny, Turystyka Kulturowa, Turyzm. Baza ogólnodostępna.

Baza bibliograficzno-pełnotekstowa głównie z zakresu nauk humanistycznych. W wolnym
dostępie znajduje się kilkadziesiąt artykułów z zakresu turystyki oraz archiwum 290
czasopism, np.: Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Geographica Socio-Oeconomica, Ido Movement for Culture: journal of martial arts
anthropology: theory of culture, psychophysical culture, cultural tourism, anthropology
of martial arts, combat sports. Baza ogólnodostępna.

Ogólnodostępna baza książek w wolnym dostępie zawierający kilkaset tytułów ebooków
z dziedziny nauk o ziemi w różnych językach: angielskim, hiszpańskim, niemieckim.

EBSCO

W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć bardzo obszerny zasób
materiałów dotyczących turystyki w języku angielskim – ponad 500 tysięcy artykułów,
raportów, nagrań itp. w pełnym dostępie. Kilkaset artykułów dostępnych jest również
w języku polskim. Ponadto w bazie znaleźć można około 800 tysięcy anglojęzycznych
materiałów z zakresu rekreacji. Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp do recenzowanych
czasopism anglojęzycznych takich jak: Tourism & Hospitality Research, Travel & Tourism
Industry Profile,Travel & Tourism Market Research Handbook, Travel Trade i wiele innych
wartościowych tytułów.Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

EconBiz

Serwis prowadzony przez ZBW – Leibniz 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 ponad 50 tysięcy dokumentów dotyczących
turystyki głównie w języku angielskim i niemieckim ale także ponad 200 publikacji w języku
polskim. Baza ogólnodostępna.

Elsevier
Science Direct

Obszerna baza zawierająca ponad 85 tysięcy artykułów z czasopism o tematyce związanej
z turystyką, wiele z pełnym dostępem do treści. Zdecydowana większość materiałów
w języku angielskim, ale kilkadziesiąt materiałów także po polsku. Zawiera dostęp
do pełnych wersji czasopism i serii naukowych, m.in.: Journal of Outdoor Recreation and
Tourism, Journal of Hospitality and Tourism, Management Tourism Security, 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.

IBUK

Baza zawiera elektroniczne wersje książek czołowych polskich wydawnictw naukowych
w pełnym dostępie. Tematykę turystyczną porusza ponad 100 tytułów z ponad trzech
tysięcy dostępnych dla naszej Uczelni, wiele z nich wykorzystywanych jest jako
podstawowa literatura do zajęć. Przykładowa literatura w bazie:
 Turystyka, Kurek W. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 Kompendium wiedzy o turystyce, Gołembski G. (red.). Wydaw. Naukowe PWN, 2009
 Ekonomika turystyki, Panasiuk A. (red.). Wydaw. Naukowe PWN, 2008
 E-turystyka, Pawlicz A. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 Obsługa ruchu turystycznego, Meyer B (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
 Hotelarstwo, Panasiuk A. (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 i wiele innych.
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,
np. Poradnik Gazety Prawnej, Prawo Spółek czy Prawo Przedsiębiorcy ale również tytuły
wspomagające pracowników HR i zarządzania. W bazie można również znaleźć różnego
rodzaju akty prawa z komentarzem, artykuły i aktualności – aby je odnaleźć należy
skorzystać z wyszukiwarki. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

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 20 tytułów czasopism.

LexOmega

Baza należąca do wydawnictwa Wolters Kluwer obejmująca różnego rodzaju akty prawa,
także kodeksy, zmiany i aktualności. Część materiałów dotyczy także tematyki prawa
turystycznego, podatków w turystyce czy prawnych aspektów pracy przewodników
i pilotów wycieczek. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

ProQuest

Pełnotekstowa baza zawierająca ponad milion materiałów o tematyce dotyczącej turystyki
w języku angielskim oraz około 700 w języku polskim, m.in. artykuły z czasopism
branżowych i naukowych a także raporty itp. Ponadto baza udostępnia pełne archiwa
czasopism, takich jak: Tourism and Hospitality Management; Tourism and Hospitality
Research;Tourism Review of AIEST - International Association of Scientific Experts in
Tourism; I wiele podobnych tytułów dziedzinowych. 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. Prawie 100 tysięcy cytowań
dotyczy tematyki turystycznej. 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 poświęcony jest w całości zagadnieniom
związanym z nauką o ziemi i Geografią. Zawiera ponad 100 tysięcy materiałów związanych
z turystyką. Publikacje w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub
w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu.

Taylor &
Francis

WEB OF
SCIENCE

Baza zawierająca tytuły czasopism wydawnictwa Taylor & Francis Group, obejmująca
tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, medycznych,
przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych oraz technicznych. Mieści się w niej
ok. 100 tyś. artykułów dotyczących tematyki turystycznej oraz ok. 40 tytułów czasopism
z tej dziedziny.

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. Ponad
70 tysięcy dokumentów dotyczy turystyki, z czego ponad 15 tysięcy w wolnym dostępie.
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. Przy użyciu wyszukiwarki można uzyskać dostęp do ponad
80 tysięcy materiałów z zakresu turystyki, udostępnia pełne archiwa wielu tytułów
czasopism podejmujących tematykę turystyczno-rekreacyjną, np.: International Journal of
Tourism Research, a także wiele książek oraz podręczników 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
Baza AGRO - baza tematyczna z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych, oraz nauk pokrewnych.

Biblioteka Wirtualna Nauki – Kolekcja Nauk Przyrodniczych - aktualnie w bazie udostępniane są z czasopism
naukowych takich jak Acta Clinica czy Kosmos.

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.

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania – oficjalna strona ośrodka badań w dziedzinie geografii
społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju - oficjalna strona ministerialna, w ramach której funkcjonuje Departament Turystyki, który
odpowiada za programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno – ekonomicznych turystyki,
wyznacza kierunki i priorytety oraz sprawuje nadzór nad realizacją zadań z zakresu promocji turystyki na rynku
krajowym i zagranicznym.

Polska Organizacja Turystyczna - w zakładce „materiały do pobrania” bezpłatnie udostępnia liczne dokumenty
przydatne dla osób związanych z rynkiem turystycznym: bieżące i archiwalne badania i analizy, plany
i sprawozdania oraz broszury i przewodniki dla poszczególnych regionów Polski.

Śląska Izba Turystyki - jest najstarszym i największym w województwie śląskim samodzielnym samorządem
gospodarczym branży turystycznej. Zrzesza podmioty funkcjonujące w obrębie przemysłu turystycznego,
prowadzi kursy i szkolenia dla branży turystycznej.

System Wspomagania Analiz i Decyzji oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy - stanowią nowoczesną platformę
umożliwiającą dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji pochodzących z systemu statystyki publicznej.
Wśród nich znajdziemy min. Bazy poświęcone Ochronie Przyrody, Leśnictwu i Ochronie Środowiska.

Turystyka Kulturalna - czasopismo naukowe z turystyki. Pełne numery czasopisma są dostępne w wersji online.

