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GŁĘBOKO ZAKORZENIONE 
POWIĄZANIE ZE SPOŁECZNOŚCIAMI, 

DLA KTÓRYCH DZIAŁAMY

W celu prowadzenia badań, na które wpływ 
ma prawdziwy świat, aktywnie szukamy 
możliwości współtwórstwa i partnerstwa 
naukowców/praktyków z organizacjami 
i społeczeństwami.

Przedstawiając spostrzeżenia ze wszystkich 
grup społecznych i dyscyplin, same badania 
służą jako łącznik między globalną siecią 
badaczy, praktyków i decydentów.

•   W zeszłym roku czasopisma Emerald 
zaprezentowały prace ponad 53 tysięcy 
autorów w 152 krajach

•   Wszystkie czasopisma są poddawane 
podwójnie ślepej recenzji przez sieć 
15 tysięcy członków redakcyjnej rady 
doradczej

KOMPLEKSOWA, ISTOTNA OCENA 
BADAŃ

Jako sygnatariusz DORA wierzymy, że przy 
ilościowym określaniu oceny badań należy 
stosować różne metryki.

•   O treściach czasopism pisano 
w następujących źródłach 
w 2020 roku: Ponad 1940 biuletynów, 
ponad 410 blogów, ponad 560 
dokumentów dotyczących polityk, 
ponad 25 300 postów w mediach 
społecznościowych

•   300 czasopism ze wskaźnikiem Scopus 
CiteScore™*

•   92 czasopisma zaakceptowane w JCR 
i 201 czasopism zamieszczonych na 
liście ESCI*

ROZWÓJ W OBSZARACH, NA KTÓRE 
MAMY NAJWIĘKSZY WPŁYW

Nasz program zamówień identyfikuje 
obszary, w których wysokiej jakości badania 
mogą mieć największy wpływ. To właśnie 
w tych obszarach będziemy kontynuować 
rozwój całego portfolio naszych czasopism.

Ogólny udział treści w otwartym dostępie 
w Emerald Insight wzrasta każdego roku. 
Jednak subskrybentów naszych czasopism 
zapewniamy, że wszystkie czasopisma 
w Waszej kolekcji będą nadal publikować 
najnowsze, najbardziej istotne badania.

•   Na 2022 rok zaplanowane są 
publikacje ponad 14 700 artykułów dla 
subskrybentów, co stanowi wzrost o 2% 
w stosunku do roku 2021

•   309 czasopism dla aktywnych 
subskrybentów

Podstawą naszego programu zamówień 
są cztery interdyscyplinarne cele:

Signatory of

•   2021 CiteScore™ (wspierane przez Scopus®)
•   2021 Journal Citation Reports® oraz Emerging Markets Citation Index (Clarivate Analytics, 2021)

Ukierunkowane na zadania 
badania z zakresu nauk 
społecznych, które inicjują 
pozytywne zmiany społeczne
Wykraczając poza granice tradycyjnych dyscyplin tematycznych, wydawnictwo 
Emerald jest oddane idei publikowania wysokiej jakości, ukierunkowanych na 
realizację zadań badań, które inspirują do pozytywnych zmian 
w społeczeństwie i rozwiązują rzeczywiste problemy świata.

Wydawnictwo Emerald jest inicjatorem i sygnatariuszem 
Porozumienia Wydawców na rzecz realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (SDG ONZ), które ma na celu inspirowanie do 
działań wśród wydawców oraz wspieranie postępu na drodze do 
osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

Odkryj i poznawaj świat wpływowych badań 
z zakresu nauk społecznych na emerald.com/insight

Każdego tygodnia dodawanych jest 
średnio 300 nowych treści

Każdego roku ponad 30 milionów 
pobrań przez ponad 109 milionów 
odwiedzających z całego świata

Elastyczne opcje otwartego dostępu
Pasjonuje nas oferowanie najlepszych usług spełniających wymagania 
naszych klientów w zakresie otwartości i przejścia do otwartego świata. 
Obok zapewniania dostępu do badań Emerald, możemy również 
pomóc Waszym autorom publikować otwarcie dzięki przedpłaconym 
voucherom wydawniczym, które pokrywają opłatę za opracowanie 
artykułu (APC).

Bardziej 
sprawiedliwe 

społeczeństwo

Zdrowsze 
życie

Odpowiedniej 
jakości edukacja 
dla wszystkich

Odpowiedzialne 
zarządzanie

Ponad 3,3 miliona 
artykułów 

z otwartym 
dostępem pobranych 

w zeszłym roku



Subskrybuj

Otrzymasz stały dostęp do treści opublikowanych w okresie 
subskrypcji oraz dodatkowy dostęp do wybranych treści 

archiwalnych w okresie subskrypcji.

Pobierz listę tytułów w kolekcji subskrypcji eJournal: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/ejournals-listings

Zakup

Jednorazowa płatność zapewnia bezterminowy dostęp do plików 
archiwalnych.

Pobierz listę tytułów w kolekcji archiwalnej eJournal: 
tk.emeraldgrouppublishing.com/backfiles-listings

Kolekcja i opcje dostępu

KOLEKCJE TEMATYCZNE EJOURNAL

Skuteczne zarządzanie budżetami i dopasowywanie zasobów poprzez wybieranie jedynie tych obszarów tematycznych, 
które dotyczą Państwa instytucji. Ponad 300 czasopism w 13 kolekcjach tematycznych:

Rachunkowość, finanse 
i ekonomia

Biznes, zarządzanie 
i strategia

Edukacja Inżynieria
Opieka zdrowotna 

i społeczna

Bibliotekoznawstwo 
i nauki informacyjne

Marketing
Działalność operacyjna, 

logistyka i jakość

Badania na temat 
zasobów ludzkich, 

uczenia się i organizacji

Zarządzanie 
informacjami i wiedzą

Zarządzanie 
nieruchomościami 

i istniejącą infrastrukturą

Zarządzanie polityką 
publiczną i ochroną 

środowiska

Turystyka, hotelarstwo 
i gastronomia

PORTFOLIO EJOURNAL Z DZIEDZINY INŻYNIERII, OBLICZEŃ I TECHNOLOGII

Skuteczne badania nad innowacjami technologicznymi, które zmieniają naszą przyszłość – opracowane zgodnie z wynikami badań naukowych 
prowadzonych przez akademickie wydziały inżynierii i obliczeń.

Portfolio eJournal z dziedziny inżynierii, obliczeń i technologii 
64 czasopism, 4000+ artykułów zaplanowanych na 2022 rok

Archiwalne portfolio eJournal z dziedziny inżynierii, obliczeń 
i technologii 

56 czasopism, 40 400+ artykułów, które powstały od 1929 r.

PORTFOLIO EJOURNAL Z DZIEDZINY ZARZĄDZANIA

Wspieranie badań nad przekształceniami w biznesie i zarządzaniu, z informacjami z szeregu sektorów na temat tradycyjnych obszarów zarządzania 
oraz wyłaniających się poważnych wyzwań społecznych, takich jak środowisko, nierówności i konflikt.

Portfolio eJournal z dziedziny zarządzania 
212 czasopism, 9800+ artykułów zaplanowanych na 2022 rok

Archiwalne portfolio eJournal z dziedziny zarządzania 
176 czasopism, 69 500+ artykułów od 1899 r.

eJournal Premier 
309 czasopism, 14 700+ artykułów zaplanowanych na 2022 rok

KOLEKCJE EJOURNAL PREMIER

Największe i najbardziej wartościowe multidyscyplinarne kolekcje – eJournal Premier łączy się płynnie z archiwum eJournal Premier, 
aby rozszerzyć dostęp do wszystkich dostępnych treści eJournal od Emerald.

Archiwum eJournal Premier 
265 czasopism, 128 900+ artykułów, które powstawały od 1898 r.

Wszystkie liczniki artykułów są wskazówkami i mogą ulec zmianie. Liczba artykułów zaplanowanych do publikacji w 2022 roku jest szacunkowa.
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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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