DOSTĘP

KATALOG

NA TERENIE UCZELNI

ELEKTRONICZNY

DOSTĘP ZDALNY
SPOZA UCZELNI
Pracownicy, doktoranci oraz studenci SGH mogą
korzystać z baz danych z komputerów domowych
za pomocą dostępu zdalnego (VPN) pod adresem:
http://brama.sgh.waw.pl. Tam należy się zalogować
używając swojego loginu i hasła, następnie kliknąć
na link odsyłający do strony z wykazem baz danych.
W korzystaniu z dostępu zdalnego pomocna jest
również aplikacja Global Protect (dla Windows i
macOS), którą należy pobrać ze strony
http://gp.sgh.waw.pl.
Zmiany dotyczące dostępu zdalnego zostaną
ogłoszone na stronach internetowych.
W przypadku problemów z logowaniem należy
kontaktować się z Zespołem Wsparcia Centrum
Technologii Informatycznych, (pokój 7A, na parterze
bud. Biblioteki)
e-mail: dpu@sgh.waw.pl, tel. 22 564 6464

GODZINY OTWARCIA
Czytelnia Ogólna, II piętro
Czytelnia Czasopism, II piętro
Wypożyczalnia, parter p. 17
Oddział Informacji Naukowej i Centrum
Dokumentacji Europejskiej, parter p. 9

poniedziałek - piątek 8.30 - 20.00
sobota
10.00 - 18.00
niedziela
10.00 - 15.00

ALEPH
(Automated Library Expandable Program)
dostępny jest pod adresem:

agathos.sgh.waw.pl
Informuje czytelników o:
zasobach Biblioteki;
lokalizacji i sposobie udostępniania książek
i czasopism;
ilości dostępnych egzemplarzy;
terminie zwrotu wypożyczonej książki;
stanie konta czytelnika;
umożliwia rezerwację wypożyczonej książki
Katalog zawiera bazy:
książek (od roku 1989 r.);
czasopism;
prac doktorskich, magisterskich i licencjackich
(od 1986 r.);
kolekcji Centrum Dokumentacji Europejskiej;
kolekcji Międzynarodowego Funduszu
Walutowego;
Przeglądu Bibliograficznego Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego (od roku 2012);
Bibliografii Publikacji Pracowników SGH

BAZY DANYCH
elektroniczne źródła wiedzy

KATALOGI
KARTKOWE
Tradycyjny katalog kartkowy obejmuje:
katalog alfabetyczny książek;
katalog alfabetyczny czasopism;
katalog alfabetyczny serii;
katalog rzeczowy książek;
katalog rzeczowy czasopism;
katalog alfabetyczny prac dyplomowych,
magisterskich i doktorskich;
katalog działowy prac magisterskich
Poszukiwania należy rozpocząć od katalogu
elektronicznego, gdyż uzupełnianie katalogów
kartkowych o nowe nabytki zakończono w 1995 roku.

biblioteka.sgh.waw.pl
Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej
ul. Rakowiecka 22B, 02-521 Warszawa ● tel. 22 564 9505 ● infnauk@sgh.waw.pl
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Większość baz jest dostępna wyłącznie w sieci
uczelnianej. Z ich zasobów można skorzystać:
w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum
Dokumentacji Europejskiej w p. 9;
z komputerów stacjonarnych dostępnych
na terenie SGH włączonych do sieci
uczelnianej;
z własnych komputerów przenośnych
po zalogowaniu do uczelnianej sieci WiFi

Bazy własne biblioteki SGH
Przegląd Bibliograficzny
Czasopiśmiennictwa Ekonomicznego
Bibliograficzna baza artykułów tworzona od 1994 r. na
podstawie zbioru czasopism polskich i zagranicznych
dostępnych w Bibliotece SGH w wersji papierowej.

Bibliografia Publikacji Pracowników
Naukowych SGH
Obejmuje publikacje książkowe, artykuły z czasopism,
referaty na konferencje itp. od roku 1993.

Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie
ekonomii
Baza laureatów z notką biograficzną oraz bibliografią
wybranych prac dostępnych w Bibliotece SGH i w bazach
danych.

Polecane bazy ogólnodostępne
BazEkon
Jest ekonomiczną bazą bibliograficzną, abstraktową oraz
częściowo pełnotekstową opartą na zawartości wiodących
polskich czasopism naukowych i gospodarczych,
wydawnictw seryjnych uczelni ekonomicznych, wydziałów
ekonomicznych oraz instytucji naukowych.

Bazy Biblioteki Narodowej
Bazy bibliograficzne, ogólnodostępne, prowadzone przez
Bibliotekę Narodową. Obejmują katalogi centralne:
książek oraz czasopism zagranicznych;
poloników zagranicznych;
dokumentów elektronicznych
oraz bazy bibliograficzne:
artykułów z czasopism i gazet polskich.

Eurostat
Ogólnodostępna, bezpłatna baza oficjalnych danych
statystycznych Unii Europejskiej.

Informacja dodatkowa…
Lista czasopism od A do Z jest narzędziem umożliwiającym
poszukiwania konkretnego tytułu czasopisma we wszystkich
bazach jednocześnie

biblioteka.sgh.waw.pl

Bazy dostępne w sieci SGH
Amadeus
Serwis zawierający dane o przedsiębiorstwach
europejskich: sprawozdania i wskaźniki finansowe, dane
dotyczące struktury korporacyjnej, ceny akcji spółek
giełdowych, dane dotyczące prezesów firm i członków
zarządu. Umożliwia grupowanie i selekcjonowanie danych
w celach porównawczych.

Cambridge Journals
Dostęp do kolekcji około dwustu tytułów czasopism
z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych
wydawnictwa Cambridge University Press.

EBSCO
Multidyscyplinarna baza danych. Agreguje i udostępnia
największy, z dostępnych w B-ce SGH, zbiór pełnych
tekstów artykułów naukowych, prasowych, raportów itp,
oraz abstraktów i danych bibliograficznych.

Ebook Central
Platforma udostępniająca pełne teksty książek. Licencja
na kolekcję Business&Economics umożliwia dostęp
do kilkunastu tys. ebooków z zakresu nauk
ekonomicznych. Baza może być również przeszukiwana
na platformie ProQuest.

Emerald
Baza pełnotekstowa udostępnia artykuły z czasopism,
e-booki i serie wydawnicze z zakresu zarządzania
i marketingu.

EMIS-Polska
Informacje biznesowe, finansowe i polityczne dotyczące
Polski. Zawiera petnotekstowe archiwa gazet i czasopism,
sprawozdania spółek, informacje giełdowe, dane
statystyczne, analizy makroekonomiczne, sektorowe
oraz prognozy gospodarcze.
Dostęp zdalny do bazy (spoza Uczelni) możliwy jest tylko
dla Pracowników SGH.

IBUK Libra
Pełnotekstowa baza książek należąca do Wydawnictwa
Naukowego PWN. Umożliwia dostęp online do wybranych
publikacji akademickich i naukowych w języku polskim.

JSTOR
Baza pełnotekstowa prezentująca różne dyscypliny.
Zawiera ciągi historyczne ok. 300 tytułów czasopism
naukowych, sięgające nawet do pierwszych numerów
(XVII-XVIII w.). Baza nie obejmuje ostatnich lat.

Legalis
Baza zawiera polskie i wspólnotowe akty prawne,
orzecznictwo sądów, wzory pism i umów, praktyczny
informator prawniczy oraz Polską Bibliografię Prawniczą
od roku 1970.

NBER Working Papers
Elektroniczna wersja dokumentów wydawanych przez
największą w USA ekonomiczną organizację badawczą National Bureau of Econoomic Research .

OECD iLibrary
Pełnotekstowa baza publikacji Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Serwis umożliwia
również dostęp do opracowań Międzynarodowej Agencji
Energetycznej (IEA), a także ONZ, Rady Nordyckiej
i Wspólnoty Narodów (The Commonwealth).

Oxford Academic
Dostęp do kilkudziesięciu tytułów czasopism z zakresu
nauk ekonomicznych wydawnictwa Oxford University
Press

Passport
Światowa baza danych statystycznych i marketingowych
dostarczająca biznesowej i ekonomicznej informacji
o gospodarce państw oraz o firmach i rynkach.)

ProQuest
Pełnotekstowa baza ponad 4 tys. tytułów czasopism
z zakresu biznesu, zarządzania i szeroko pojętych nauk
ekonomicznych, zawierająca moduły:
ABI/INFORM Global;
ABI/INFORM Trade & Industry
ABI/INFORM Dateline
Ebook Central (zob. wyżej))

Science Direct
Interdyscyplinarna baza czasopism naukowych
wydawanych przez Elsevier. Zawiera około 2000 tytułów.
Umożliwia dostęp do numerów bieżących oraz
archiwalnych od roku 1995.

Scopus
Jest interdyscyplinarną bazą bibliometryczną abstraktów
i cytowań. Obejmuje ok 20 tys. tyt. czasopism
recenzowanych, serii książkowych, sprawozdań
konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów
bibliograficznych, z których 25 milionów posiada
cytowania sięgające roku 1996.

Springer Link
Interdyscyplinarna kolekcja czasopism i książek wydawcy
Springer Verlag. Zawiera kilka tysięcy tytułów czasopism
wraz z numerami archiwalnymi oraz kilkanaście tysięcy
e-booków i 58 wydawnictw encyklopedycznych.

Taylor & Francis Online
Baza czasopism wydawnictwa Taylor & Francis. Licencja
umożliwia dostęp do numerów bieżących oraz
archiwalnych (od roku 1997) zgromadzonych w dwóch
kolekcjach: Business Management & Economics (130 tyt.)
oraz Mathematics & Statistics (52 tyt.).

Web of Science
Obejmuje różne dane produkowane przez firmę Thomson
Reuters, w tym bazy abstraktowe i bibliometryczne,
indeksy cytowań zawierające abstrakty, podstawowe
informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach
z czasopism znajdujących się na liście filadelfijskiej.

Wiley Online Library
Jest elektroniczną biblioteką czasopism wydawnictwa
Wiley-Blackwell. Licencja obejmuje ponad 1300 tytułów
z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych,
udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku.

Informacja dodatkowa…
Aktualizowany na bieżąco wykaz baz danych z linkami,
opisem zawartości, zakresu tematycznego, omówieniem
zasad dostępu można znaleźć na stronie internetowej
Biblioteki.
Tam też znajduje się informacja o bazach testowanych,
do których dostęp jest ograniczony czasowo

biblioteka.sgh.waw.pl

