
Portfolio eBooków z 
zakresu nauk społecznych

Badania tematyczne 
i teoria zaczerpnięte od 
autorów z całego świata 
badających współczesne 

społeczeństwo 
i rozwój edukacji

2 kolekcje eBooków

Ponad 1200  
tytułów

Dowiedz się więcej o tej kolekcji pod adresem:
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios

Odkryj nasze eBooki:
tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks



Zakres tematyczny
Nasze portfolio z zakresu nauk społecznych to różnorodna kolekcja tytułów z dziedziny 
edukacji i socjologii. Od administracji oświatowej, integracji i technologii w nauczaniu 
do kryminologii, mediów społecznościowych i różnorodności kulturowej – 
tytuły te obejmują zarówno badania i teorię, jak i oferują praktyczne wskazówki, 
zachęcając do debaty i kwestionując społeczeństwo, w którym żyjemy.

Emerald Publishing jest niezależnym, wielokrotnie nagradzanym wydawcą 
akademickich badań naukowych i publikacji opiniotwórczych, autorstwa 
najlepszych światowych umysłów akademickich i branżowych. Portfolio z zakresu 
nauk społecznych zawiera ponad 1200 tytułów z treściami obejmującymi tematy, 
które odzwierciedlają rzeczywistość.

Chris Brown – autor wielu książek Emerald, w tym Educating Tomorrow: Learning for the 
Post-Pandemic World oraz The Networked School Leader: How to Improve Teaching and 
Student Outcomes using Learning Networks. Brown jest profesorem w dziedzinie edukacji 
w School of Education, Uniwersytet w Durham, Wielka Brytania. Jest on szeroko uznawany 
za swoją innowacyjną pracę, która przyczynia się do rozwoju naszego zrozumienia tego, jak 
można usprawnić edukację.

Alana Mann – autorka książki Food in a Changing Climate. Mann jest profesorem 
nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki i Nauk Społecznych oraz w Sydney Environment Institute 
na Uniwersytecie w Sydney. Jako ekonomistka polityczna w badaniach nad żywnością, 
w swoich pracach badawczych skupia się na międzynarodowym ruchu niezależności 
żywnościowej i innych staraniach na rzecz demokratyzacji systemów żywnościowych.

Natalia Kucirkova – autorka książki The Future of The Self: Understanding Personalization in 
Childhood and Beyond. Kucirkova jest profesorem w dziedzinie edukacji wczesnoszkolnej 
i rozwoju na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii oraz profesorem w dziedzinie czytania 
i rozwoju dzieci na Open University w Wielkiej Brytanii. Jest też zwycięzcą nagrody Emerald 
Real Impact.

Christian Fuchs – autor książki Communicating COVID-19: Everyday Life, Digital Capitalism, 
and Conspiracy Theories in Pandemic Times. Fuchs to teoretyk krytyczny i profesor 
w dziedzinie mediów i komunikacji na Uniwersytecie Westminster w Wielkiej Brytanii. Jego 
praca skupia się na mediach cyfrowych i społeczeństwie, ekonomii politycznej komunikacji, 
teorii komunikacji i krytycznej teorii społecznej. Jest redaktorem czasopisma tripleC: 
Communication, Capitalism & Critique oraz autorem wielu książek.

Autorstwo ekspertów ze środowiska akademickiego oraz praktykujących ekspertów



Odkryj świat badań i wiodących idei w ramach dwóch 
kolekcji tematycznych – edukacji i socjologii:

Więcej informacji na temat naszego portfolio eBooków znajdziesz na stronie 
https://tk.emeraldgrouppublishing.com/ebook-portfolios

E-mail contactemerald@emerald.com
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508
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