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eBooks
Emerald Publishing jest niezależnym, wielokrotnie nagradzanym wydawcą 
akademickich badań naukowych i publikacji opiniotwórczych, autorstwa 
najlepszych światowych umysłów akademickich i branżowych. Nasz program 
e-Books obejmuje ponad 2900 tytułów o tematyce współgrającej z rzeczywistym 
światem. Prezentujemy dyskusję w celu sprawdzania punktów widzenia, 
rozwinięcia umiejętności zawodowych i wprowadzenia pozytywnych zmian.
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Portfolia

Nasze eBooki są podzielone na dwa różne Portfolio, z których każde obejmuje różne obszary tematyczne:

Zakup

Jakie są dostępne opcje zakupu?
Jednorazowa płatność zapewnia stały dostęp do „wycinków” zawartości portfolio:

Subskrybuj

Jakie są dostępne opcje subskrypcji?

Subskrypcje eBooków umożliwiają Ci dostęp do każdego eBooka 
opublikowanego w portfolio na zasadzie wypożyczenia. 

Jakie są korzyści?

•  Korzystna opcja dostępu do szerokiej gamy tytułów

•  Choć nie jest to usługa stała, dostęp do wszystkich treści będzie 
możliwy przez cały okres subskrypcji

•  Skorzystasz z wszystkich możliwości dostępu dla wielu 
użytkowników i korzyści platformy, których można oczekiwać od 
Emerald

•  Opcja ta obejmuje tytuły z listy nowych wydań, dzięki czemu 
dostęp do nowych e-booków będzie możliwy natychmiast po ich 
opublikowaniu przez cały rok.

eBook Select

Czym jest eBook Select?

Dzięki eBook Select można stworzyć indywidualną kolekcję eBooków 
dla swojej biblioteki z całego katalogu aktualnie wydawanych tytułów, 
od 1991 roku do teraz. Wszystkie zaznaczone tytuły dają stały dostęp. 

Jakie są korzyści?

•  Zaznacz 25, 50, 75, 100, 150 lub 200 tytułów w zależności od Twojego 
budżetu i wymagań tematycznych

•  Wybieraj spośród wszystkich e-booków, które opublikowaliśmy, od 
1991 r. do bieżącej daty

•  Łącz tytuły ze wszystkich obszarów tematycznych od księgowości po 
nauki społeczne

•  W ciągu roku można dokonać wielu zakupów.

Dowiedz się więcej na stronie: tk.emeraldgrouppublishing.com/ebooks

BIZNES, ZARZĄDZANIE I EKONOMIA
Tematy obejmują: 

Bankowość, Zarządzanie, Strategię, Rachunkowość, Turystykę, 
HR, Finanse, Bibliotekoznawstwo, Politykę publiczną, Marketing, 

Hotelarstwo, PR, Środowisko, Nauki organizacje

NAUKI SPOŁECZNE
Tematy obejmują: 

Kryminologię, Studia dotyczące gender, Opiekę społeczną, Sztukę, 
Zdrowie, Administrację oświatową, Dyskryminację, Cyfryzację, 

Kulturoznawstwo, Nauki humanistyczne

160 tytułów z zakresu biznesu, zarządzania i ekonomii w 2021 r.
*.

LISTA NOWYCH WYDAŃ

Tytuły z listy nowych wydań to nowe publikacje w bieżącym roku – ta opcja oznacza dostęp do najnowszych badań i środowiska opiniotwórczego 
prosto z „cyfrowej” prasy. Klienci kupujący tytuły z listy nowych wydań mają teraz możliwość przejścia na poziom Extra, aby mieć dostęp do 

dodatkowych 25 tytułów w każdym portfolio.

140 tytułów z zakresu nauk społecznych z 2021 r.
*.

Starsze wydania z zakresu biznesu, zarządzania i ekonomii obejmują 
ponad 820* tytułów publikowanych w latach 2017 – 2021.

LISTA STARSZYCH WYDAŃ

Ten wycinek zawiera tytuły opublikowane w ciągu ostatnich pięciu lat, od 2017 do 2021 roku.

Starsze wydania z zakresu nauk społecznych obejmują ponad 
621* tytułów publikowanych w latach 2017 – 2021.

Pełna lista starszych wydań z zakresu zarządzania w biznesie 
i ekonomii obejmuje ponad 1996* tytułów publikowanych 

w latach 1991 – 2021.

PEŁNA LISTA STARSZYCH WYDAŃ

Ten wycinek jest pełnym archiwalnym katalogiem dla każdego portfolio – z tą opcją uzyskasz dostęp do wszystkiego, poza aktualnymi tytułami 
z listy nowych wydań z każdego portfolio.

Pełna lista starszych wydań z zakresu nauk 
społecznych obejmuje ponad 1231* tytułów 

publikowanych w latach 1999 – 2021.

KOLEKCJE TEMATYCZNE

Dzięki portfolio podzielonym na wcześniej zdefiniowane kolekcje można uzyskać dostęp do tytułów według określonych tematów – skontaktuj 
się z nami, aby poznać więcej szczegółów.

POZYCJE LISTY STARSZYCH WYDAŃ

Zakup wszystkie tytuły opublikowane w jednym roku, od 1991 do 2021. Wybierz tylko jeden rok lub kilka lat – w zależności od Twoich potrzeb.

*Liczby są szacunkowe i mogą ulec zmianie.

Dostęp do Emerald eBooks – poznaj opcje zakupu i subskrypcji
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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


