
Przewodnik po źródłach informacji –

gdzie szukać materiałów do pisania pracy

OTWARTE ZASOBY

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Zespół Biblioteki

Wrocław 2020



2

Darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa, 

służąca do przeszukiwania baz danych, zawierających różnorodne 

publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy.

https://scholar.google.com/

https://scholar.google.com/


Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
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To biblioteka cyfrowa z powszechnym i nieograniczonym dostępem do zbiorów 

naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych.

Materiały są w niej dostępne - zgodnie z ideą open access – 24 godziny na dobę, 

z każdego miejsca na świecie, bez konieczności rejestracji czy opłat.

Wejście:

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra


CEON Repozytorium
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Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

zawiera publikacje polskich naukowców,

w otwartym dostępie.

W repozytorium są udostępniane różnego rodzaju

materiały naukowe, takie jak artykuły, książki,

materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy

doktorskie.

Wejście:

https://depot.ceon.pl/

https://depot.ceon.pl/


CEJSH
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The Central European Journal 

of Social Sciences and Humanities 

(CEJSH; Środkowoeuropejskie 

Czasopismo Nauk Społecznych 

i Humanistycznych) – elektroniczne, 

ogólnodostępne (open access) 

czasopismo gromadzące streszczenia 

artykułów oraz często ich pełną treść. 

Wejście:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.

action?cid=30e0305f-ed46-454d-b89d-

edbe52d8cd5b

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=30e0305f-ed46-454d-b89d-edbe52d8cd5b


BazEkon
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BazEkon to baza zawierająca abstrakty lub pełne artykuły 

naukowe o tematyce ekonomicznej i tematach pokrewnych.

Wejście:

https://bazekon.uek.krakow.pl/

https://bazekon.uek.krakow.pl/


Repozytorium Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Baza zawierająca publikacje pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu.

Wejście:

https://www.wir.ue.wroc.pl/index.seam

https://www.wir.ue.wroc.pl/index.seam


DOAJ
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DOAJ baza danych stworzona przez Lund University, zawierająca 

spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, 

do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron 

głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 

Wejście:

https://doaj.org/

https://doaj.org/


INFONA
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INFONA Portal Komunikacji Naukowej zawiera obecnie ponad 12 mln 

publikacji, w tym prawie 10 tys. czasopism i ponad 28 tys. książek. Są to 

otwarte polskie treści naukowe oraz licencjonowane zasoby zagraniczne.

Wejście:

https://www.infona.pl/

https://www.infona.pl/


Serwis Otwórz Książkę
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W serwisie Otwórz Książkę gromadzone są i udostępniane cyfrowe

wersje prac naukowych polskich uczonych udostępnionych przez ich

autorów lub/i wydawców. W skład kolekcji wchodzą przede wszystkim

książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, poszukiwane

ze względu na wartość naukową i edukacyjną.

Wejście:

http://otworzksiazke.pl/

http://otworzksiazke.pl/


BazHum
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BazHum oferuje dostęp do treści 

naukowych w Internecie, 

udostępniając zawartość 

czasopism w formie cyfrowej wraz 

z opisami bibliograficznymi. 

Baza bibliograficzna naukowych 

czasopism humanistycznych 

i społecznych działa równolegle 

z bazą pełnotekstową. Rejestruje 

całą zawartość czasopism —

od pierwszych numerów 

do bieżących.

Wejście:

http://bazhum.muzhp.pl/

http://bazhum.muzhp.pl/
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W razie problemów z wyszukaniem źródeł,

prosimy o kontakt z bibliotekarzem:

mgr Katarzyna Wasiluk-Cieluch

katarzyna.wasiluk-cieluch@wsb.wroclaw.pl

mailto:katarzyna.wasiluk-Cieluch@wsb.wroclaw.pl

