
  

ZARZĄDZANIE 
 

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 
 

 11. Marketing 
11.0 Zagadnienia ogólne  
11.A Public relations  
11.B Reklama, promocja  
11.C Sprzedaż 

 

 

CZASOPISMA 1. Benefit  
2. Ekonomia i Środowisko  
3. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw  
4. Ekonomista Forbes  
5. Handel  
6. Handel Wewnętrzny  
7. Harvard Business Review Polska  
8. Home & Market  
9. Magazyn Przemysłowy  
10. Marketing w Praktyce  
11. Nieruchomości  
12. Nowe Życie Gospodarcze  
13. Nowy Przemysł  
14. Organizacja i Kierowanie  
15. Problemy Jakości  
16. Przegląd Organizacji  
17. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego  
18. Świat Nieruchomości  
19. Zarządzanie Jakością  
20. Zarządzanie Przedsiębiorstwem  
21. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi  

 

 

 

BAZY DANYCH  

Academica 

 
Cyfrowa wypożyczalnia materiałów udostępnianych przez Bibliotekę Narodową, 
zawierająca ponad 26 tysięcy różnego rodzaju publikacji o tematyce związanej  
z zarządzaniem, w tym więcej niż tysiąc 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. 
 



BazEkon 
 

 
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa zawierająca prawie 2 tysiące artykułów z zakresu 
zarządzania, wiele pełnym dostępie, np. kompletne archiwum czasopism: Zarządzanie 
Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie. Teoria 
i Praktyka, Management Business Innovation, Management Forum i wiele innych. Baza 
ogólnodostępna. 
 

BazHum 

 
Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych zawierająca również  
poszczególne tytuły dotyczące zarządzania i marketingu. W wolnym dostępie znajduje się 
archiwum 279 czasopism, m.in.: Zarządzanie Zmianami, Przedsiębiorstwo we Współczesnej 
Gospodarce – Teoria i Praktyka, International Journal of Management and Economics, 
Ekonomia Międzynarodowa i wiele innych. Baza ogólnodostępna. 
 

DOAB 

 
Katalog książek w wolnym dostępie zawierający 74 tytuły ebooków z kategorii biznes  
i zarządzanie oraz 174 pozycje ekonomiczne w różnych językach: angielskim, francuskim, 
hiszpańskim, włoskim. 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 

 
W bazach z pakietu podstawowego EBSCO można znaleźć ok. 2,5 tysiąca publikacji  
o tematyce zarządzania w języku polskim (ponad 800 w pełnym dostępie), a także bardzo 
obszerny zasób materiałów w języku angielskim – ponad 8 milionów artykułów, raportów, 
nagrań itp. Ponadto w bazie znaleźć można prawie 2 miliony pełnych tekstów z zakresu 
marketingu oraz ponad 10 milionów materiałów dotyczących szeroko pojętego biznesu. 
Baza zawiera również ponad milion profili firm i przedsiębiorstw z całego świata, tysiące 
analiz typu SWOT, raportów a także nagrania video seminariów z Harvard Business School. 
Dodatkowo baza zapewnia pełny dostęp do recenzowanych czasopism anglojęzycznych 
takich jak: Management, Business Case Journal, Business Communications Review. 
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 kilkadziesiąt materiałów dotyczących zarządzania 
w języku polskim oraz wiele tysięcy publikacji w języku angielskim i niemieckim. Baza 
ogólnodostępna. 
 

Elsevier 
Science Direct 

 
Obszerna baza zawierająca ponad 2 miliony artykułów z czasopism o tematyce związanej  
z zarządzaniem, ponad 80 tysięcy z pełnym dostępem do treści. Zdecydowana większość 
materiałów w języku angielskim, pojedyncze także po polsku. 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 zarządzania porusza prawie 500 tytułów z ponad tysiąca 
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, ale 
również takie tytuły jak Personel i Zarządzanie, Prawo Przedsiębiorcy czy Sposób na płace 
oraz inne o tematyce kadrowo-płacowej. W bazie można również znaleźć artykuły o 
tematyce powiązanej z zarządzaniem (ponad 18 tysięcy aktualnych artykułów a także liczne 
rozporządzenia i przepisy związane z zarządzaniem). 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 zarządzaniem, np. kryzysowym, operacyjnym itp. Baza dostępna  
na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu za pośrednictwem platformy HAN z poziomu 
Extranetu. 
 

ProQuest 

 
Pełnotekstowa baza zawierająca około 13 milionów materiałów o tematyce dotyczącej 
zarządzania w języku angielskim oraz około 800 w języku polskim, m.in. artykuły  
z czasopism branżowych i naukowych a także raporty itp. Ponadto baza udostępnia pełne 
archiwa polskich czasopism oraz ponad 500 anglojęzycznych tytułów dziedzinowych 
czasopism naukowych. 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 
zarządzania. 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. Ponad 3 miliony cytowań dotyczy 
tematyki związanej z zarządzaniem. 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 biznesem i zarządzaniem (prawie sto tysięcy materiałów - artykułów, 
rozdziałów oraz pełnych książek i archiwów czasopism). Większość publikacji dostępnych 
jest w języku angielskim, część również w języku niemieckim. 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. Ponad 90 tysięcy 
dokumentów dotyczy zarządzania, z czego ponad tysiąc w pełnym 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. 
 

Wiley-
Blackwell 

 
Baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca czasopisma i książki z pełnym lub 
ograniczonym dostępem. Udostępnia pełne archiwa 53 tytułów czasopism podejmujących 
tematykę zarządzania, np.: Journal of Management Studium, Human Resource 
Management Journal, Financial Management, International Journal of Management 
Reviews, Management and Organization Review i wiele innych tytułów, również książek. 
Publikacje w języku angielskim. Baza dostępna na terenie Uczelni lub w dowolnym miejscu 
za pośrednictwem platformy HAN z poziomu Extranetu. 
 

 

INNE ŹRÓDŁA INTERNETOWE 
 
Encyklopedia Zarządzania - angielskojęzyczna encyklopedia o zarządzaniu stworzona przez British Library. 
 
 
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. 
 
 
Forum Obywatelskiego Rozwoju - na stronie publikowane są autorskie raporty i analizy rynku gospodarczego  
w Polsce. Ponadto komentowane są aktualne wydarzenia, trendy i publikacje światowe.  
 

 
HR Press - portal skierowany dla branży Human Resources - Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zawiera aktualności, 
obszerną bazę wiedzy, informacje o szkoleniach, artykuły eksperckie oraz bibliotekę dziedzinowych nowości 
książkowych. 
 
 
Kobieta i Biznes  - czasopismo wydawane przez Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie.   

 
 
Ludzka Strona Zarządzania - baza wiedzy, narzędzie oraz inspiracje z praktycznej psychologii zarządzania.  

 
 
Portal Zarządzania Nieruchomościami - portal przedstawiający wiadomości z zakresu administrowania 
nieruchomościami, a także facility management, property management, informacje na temat szkoleń  
i konferencji, akty prawne, bazę firm, artykuły ekspertów oraz fachowe forum użytkowników. 
 
 
Brian Tracy’s Success Channel - kanał youtube Briana Tracy, jednego z najlepszych mówców zawodowych  
na świecie, autora wielu bestsellerów z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu. Kanał zawiera liczne 
jego wypowiedzi, wykłady i seminaria dotyczące przywództwa, sprzedaży i strategii biznesowych. 
 

 

 

https://www.bl.uk/business-and-management/collection-items
http://fbc.pionier.net.pl/
https://for.org.pl/
http://hrpress.pl/
https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/publikacje/Strony/kobieta_biznes.aspx
https://ludzkastronazarzadzania.pl/bazawiedzy/
http://www.zarzadcy.com.pl/
https://www.youtube.com/user/BrianTracySpeaker

