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iblioteka Główna UEK jest międzywydziałową jednostką, prowadzącą
działalność usługową, dydaktyczną i naukową. Służy całemu środowisku

naukowemu Krakowa i Małopolski.

Jest to trzecia co do wielkości biblioteka akademicka Krakowa i druga co do
wielkości biblioteka ekonomiczna w Polsce. Zakres tematyczny zbiorów odpowiada
proﬁlowi wydziałów Uczelni i obejmuje: nauki ekonomiczne, ﬁnanse, zarządzanie, towaroznawstwo oraz nauki społeczne i humanistyczne, a także niektóre nauki
techniczne i informatykę.
Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem – ok. 330 tys. woluminów książek, 875 tytułów czasopism bieżących drukowanych. Ponadto Biblioteka prenumeruje ponad 107 prestiżowych baz danych (bibliograﬁcznych, pełnotekstowych,
statystycznych). Oprócz baz wielodziedzinowych, udostępnianych w ramach licencji krajowej (Springer Link, ScienceDirect, EBSCO host oraz Web of Knowledge, archiwa Science oraz Nature) są to bazy specjalistyczne: Bankscope, Emerald, EMIS Emerging Markets Information Service, Global Market Information
Database, MUNICIPIUM, CEIC, OECD iLibrary, wybrane
kolekcje e-książek (ebrary, ibuk.pl czytelnia on-line),
e-czasopism (JSTORE), a także bazy z dziedzin
pokrewnych (Infor Lex Biblioteka, LEX, itp.).
W sumie Biblioteka oferuje dostęp do około
24 tys. czasopism elektronicznych.
Biblioteka opracowuje bazy danych.
Spośród 10 takich baz (wszystkie w wolnym dostępie) najważniejsze to BazEkon
i Dorobek. Pierwsza z nich jest bieżącą,
adnotowaną bibliograﬁą zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, opartą
na zawartości wiodących polskich
periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii
wydawniczych uczelni ekonomicznych. Dorobek jest bibliograﬁą prac (w tym doktoratów)
pracowników UEK.
W ramach Biblioteki udostępniane są kolekcje specjalne:
Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz biblioteki depozytowe.
Biblioteka Główna UEK tworzy
bibliotekę cyfrową, wchodzącą w skład
Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – KRAKÓW. Umieszczone tam publikacje widoczne są w ogólnoeuropejskim serwisie EURO PEANA (książki, artykuły z zeszytów naukowych
naszej Uczelni, itp.) oraz w serwisie DART -Europe E-theses Portal (prace doktorskie obronione na UEK).
Wszystkie najważniejsze zasoby elektroniczne Biblioteki są dostępne zdalnie dla
pracowników oraz studentów Uczelni. Biblioteka posiada także własną sieć WiFi.
W Bibliotece organizowane są liczne
wystawy, jak również szkolenia dla studentów naszej Uczelni.
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