BIBLIOTECZNY HELPDESK

Studnie bez dna
– platformy baz danych: ABI/INFORM
COMPLETE Proquest oraz Emeralde
Platformy ABI/INFORM COMPLETE ProQuest oraz Emerald dają szerokie możliwości dostępu do pełnych tekstów w języku angielskim, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych z dziedziny ekonomii i zarządzania, stanowiąc komplementarne źródło wiedzy dla studentów i pracowników naukowych. Dostępność serwisów dla środowiska akademickiego naszej Uczelni wykracza poza
mury Biblioteki i kampusu: aktywne konto biblioteczne upoważnia studenta i pracownika UEK do korzystania z bogactwa zasobów w trybie zdalnego dostępu (na
stronie Biblioteki należy wejść do zakładki Zdalny dostęp lub do zakładki E-Źródła -->
Bazy danych-portale). Z platformy ABI/INFORM COMPLETE Proquest oraz Emerald
można również korzystać z laptopów podłączonych do bibliotecznej sieci WiFi.
Tematyka baz
Platforma ABI/INFORM COMPLETE Proquest to pakiet baz z dziedziny ekonomii, które oprócz artykułów i abstraktów z czasopism naukowych, magazynów, publikacji branżowych, gazet, informatorów/raportów, książek, dysertacji, dokumentów roboczych oferują dostęp do najnowszych wskaźników gospodarczych i finansowych oraz analiz i prognoz.
W skład pakietu wchodzą następujące bazy:
ABI/INFORM Dateline – baza zawiera pełne teksty artykułów z ponad 170 lokalnych i regionalnych publikacji biznesowych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.
W bazie można znaleźć informacje na temat badań związanych z zatrudnieniem, pakietami socjalnymi i kompensacyjnymi, lokalnych biznesów i przemysłu, strategii korporacji, fuzji i przejmowania firm, rozwoju biznesu, trendów marketingowych, nowych produktów oraz wpływu lokalnych przepisów legislacyjnych na biznes.
ABI INFORM Global – baza bibliograficzno-pełnotekstowa umożliwia dostęp
do artykułów z czasopism, magazynów i gazet w zakresie zagadnień: ekonomii, zarządzania, marketingu i reklamy, finansów, zasobów ludzkich, informatyki, a także
rejestruje informacje o ponad 60 tys. firm.
ABI/INFORM Trade & Industry – zawiera pełne teksty z ponad 750 wiodących
czasopism dotyczących handlu i gałęzi przemysłu oraz wielu wiodących tytułów
biznesowych.
Safari Books Online (artykuł poświęcony elektronicznej bibliotece
książek zostanie opublikowany w jednym z kolejnych numerów „Kuriera”).
Platforma Emerald jest produktem uznanego w świecie wydawcy
Emerald Group Publishing Limited,
specjalizującego się w dziedzinie zarządzania. Z pełnej kolekcji Emeralda
obejmującej 190 tytułów czasopism Biblioteka uzyskała dostęp do 95 tytułów
z zakresu: księgowości, finansów i zagadnień prawnych, ekonomii i polityki
socjalnej, zarządzania edukacją, zarządzania opieką zdrowotną, zarządzania
informacją i wiedzą, innowacji i przedsię-
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biorstw, biznesu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania jakością, zarządzania logistyką, zarządzania wydajnością.
Wyszukiwanie informacji
Wyszukiwarka na platformie ABI/INFORM COMPLETE Proquest charakteryzuje się standardowym ujęciem różnorodnych indeksów/kryteriów w module wyszukiwania prostego Basic Search oraz dodatkowych narzędzi w opcji Advanced Search, które pozwalają na uszczegółowienie zapytania w obrębie np.: nazwy spółki/
organizacji, osoby, regionu, typu dokumentu, nośnika informacji. W obu typach
wyszukiwania domyślnie zaznaczone są wszystkie bazy, które można zredukować
do jednego źródła. Ograniczenie wyników tylko do pełnych tekstów pochodzących z czasopism recenzowanych jest możliwe z każdego poziomu korzystania
z platformy. Wygodnym rozwiązaniem informatycznym wydaje się być opcja dodawania kolejnych pól indeksów w wyszukiwarce Advanced Search, która pozwala
na doprecyzowanie zapytania z uwzględnieniem danych odnoszących się do różnorodnych kategorii.
Podobnie prezentuje się system wyszukiwania w zasobach platformy Emerald, podzielony na funkcję wyszukiwania szybkiego oraz zaawansowanego:
Quick Search/Advanced Search. Jeżeli zależy nam na pełnotekstowych rezultatach, to należy w formularzu wyszukiwarki zaznaczyć opcję My subscribed
content (nasza Biblioteka wykupiła dostęp tylko do pełnych tekstów wybranych tytułów czasopism, dlatego poprzez tę platformę nie ma dostępu np.
do ibuków).
Obie platformy pozwalają na wydruk i zapis dokumentu w formacie pdf

