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Wysoka jakość – globalna sieć 1500+ naukowców, 
byłych decydentów, prawodawców i liderów branż filtruje 
dane z wielu sprawdzonych źródeł. Szybko określ, co jest 
ważne i poznaj szersze znaczenie.

Wiarygodność – analitycy są anonimowi i wszystkie 
briefingi są recenzowane przez zespół regionalnych 
i branżowych specjalistów Oxford Analytica, aby 
wychwycić stronniczość, zapewnić rzetelność 
i podważać argumenty. Efekt końcowy – jedno źródło 
wiarygodnych, opartych na dowodach analiz.

Naprawdę inspirujące nauczanie
W kontekście szybkich zmian, nauczanie podstawowych teorii może pozostać aktualne dzięki zastosowaniu analizy 
ostatnich wydarzeń.

•  Wspieranie rozwoju podstawowych umiejętności 
studentów poprzez pokazanie im „praktycznego” sposobu 
przekazywania informacji.

•  Przygotowanie studentów do wejścia na prawdziwy rynek 
pracy z zasobami wiedzy, które będą służyły im przez całe 
życie zawodowe.

•  Angażowanie i inspirowanie studentów dzięki aktualnym 
spostrzeżeniom na temat wydarzeń, do których mogą się 
odnieść.

•  Przedstawienie kontekstu decyzji z przeszłości 
i wyjaśnienie, jak aktualne globalne i lokalne wydarzenia 
kształtują dzisiejszy świat i przyszłość.

Rodzaje Briefingów
Krótkie, jasne i na temat – tekst jest zwięzły, zrozumiały i sformatowany w taki sposób, aby jego czytanie było łatwe. 
Doskonałe wprowadzenie do tematu dla studentów, szczególnie jeśli angielski nie jest ich językiem ojczystym.

Długa forma (Briefingi Ekspertów) 
Spójna struktura uwzględnia: Co 
się wydarzyło? Dlaczego ma to 

znaczenia? Co może się wydarzyć 
dalej?

Analiza graficzna
Globalne i regionalne zagrożenia 
i szanse są uwydatnione poprzez 
wizualne podsumowanie danych 

porównawczych.

Streszczenia
Krótkie podsumowanie rozwijającej się 

sytuacji lub wydarzenia i możliwych 
konsekwencji.

10 000 + 600 + 19 000 +

Briefingi 
Ekspertów
Użyteczna analiza wydarzeń politycznych, społecznych 
i ekonomicznych prowadzona przez globalną sieć 
niezależnych naukowców, byłych decydentów, 
prawodawców i liderów branż. Badając wpływ i skutki 
pojawiających się trendów i zmian, Briefingi Ekspertów 
urealniają nauczanie tematyczne dzięki gotowym 
treściom kursów.

Każdego roku 
publikowanych 

jest średnio 
4900 briefingów

Osiągnięcie celów 
w zakresie wpływu 

badań dzięki 
badaniom, które mogą 

być bezpośrednio 
zastosowane w świecie 

rzeczywistym

Kto korzysta 
z Briefingów 
Ekspertów 
i dlaczego?

Wykorzystywane 
codziennie przez 
światowych przywódców 
w rządach i przemyśle do 
oceny i przewidywania 
skutków trendów 
i zmian geopolitycznych 
i makroekonomicznych 
dla strategii, działań, 
polityk i inwestycji.

Zidentyfikuj 
najbardziej 

naglące wyzwania 
współczesności



Kolekcja i opcje dostępu

Subskrybuj

Codzienne publikacje przedstawiające bieżącą analizę wydarzeń na 
świecie w trakcie ich trwania.

Dostęp do aktualnych Codziennych Briefingów publikowanych 
w 2022 i 2021 roku oraz archiwalnych briefingów z sześciu lat 

opublikowanych pomiędzy 2015 a 2020 rokiem.

Zakup

Ponad 29 000 Briefingów z sześcioletniego archiwum przedstawia 
oś czasu wydarzeń i ich wpływ na najważniejsze problemy świata.

Jednorazowa płatność zapewnia bezterminowy dostęp do treści 
publikowanych w latach 2015 – 2020.

Dotarcie do istoty tematów globalnych

ZMIANA KLIMATU CYBERBEZPIECZEŃSTWOPANDEMIA COVID-19 NADCHODZĄCE WYBORY

GOSPODARKA GLOBALNA ZARZĄDZANIE GLOBALNE ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ EKSTREMIZM/TERRORYZM

Zapisz się na mailowe powiadomienia z Codziennymi Briefingami Ekspertów
Pracownicy wydziału i studenci mogą zapisać się i otrzymywać mailowe powiadomienia z Codziennymi Briefingami Ekspertów, które 
podsumowują wszystkie publikowane codziennie briefingi, oferując najbardziej aktualną analizę globalnych wydarzeń na bieżąco. 
Aby się zapisać – zarejestruj się lub zaloguj na swój profil, następnie kliknij przycisk subskrypcji na stronie przeglądania Briefingów 
Ekspertów.

Przykład ostatnich zasięgów:

EUROPA
• Wielka Brytania i wpływ brexitu

• Wolny wzrost w Wielkiej Brytanii

• Ożywienie gospodarcze w Grecji

• Zmagania o władzę w Niemczech

• Podziały wewnątrz polskiej koalicji rządzącej

• Polityczna niepewność w Hiszpanii

•  Deklaracja „Liberalizmu chrześcijańskiego” 
Budapesztu

• Stara i nowa polityka w Rumunii

•  Korupcja i przestępczość w Bułgarii

BLISKI WSCHÓD I AFRYKA
•  Podziały polityczne Republiki Południowej Afryki

• Działalność wojskowa Iranu

• Relacje Egiptu i Turcji

• Zaangażowanie Syrii na arenie międzynarodowej

• Podwójne rządy Libii

• Krucha odbudowa Nigerii

• Szeroko zakrojony program reform w Etiopii

• Interesy Kataru i Emiratów a pokój w Zatoce Perskiej

• Reforma gospodarcza Turcji

• Kryzys ekonomiczny w Libanie a neutralność wojska

• Jordania a prawa człowieka

• Przejście Sudanu na demokrację

• Wybory w Kenii w 2022 r.

• Reforma gospodarcza Tunezji

AZJA-PACYFIK
•  Polityka nacjonalistyczna Indii

• Ryzyko presji fiskalnej wobec Japonii

• Dominacja wojskowa Tajlandii

•  Hongkong a działalność prodemokratyczna

• Pożyczka z MFW dla Pakistanu

•  Australijskie problemy związane ze zmianami klimatu

•  Proces pokojowy w Birmie

•  Korea Północna, broń jądrowa i sankcje

•  Więzi Australii z Azją, Europą, Pacyfikiem i Waszyngtonem

•  Przegląd polityki zagranicznej Malezji

•  Plan relokacji uchodźców Bangladeszu

•  Powiązania dyplomatyczne i handlowe Nowej Zelandii

•  Konflikty religijne na Sri Lance

AMERYKA PÓŁNOCNA
•  Problemy związane z cłami w Stanach 

Zjednoczonych

• Związki Stanów Zjednoczonych i Iranu

•  Stosunki Stanów Zjednoczonych z Koreą 
Północną

• Kanadyjski rząd mniejszościowy

• Rozbieżność polityczna Kanady

• Stosunki USA i Rosji

AMERYKA ŁACIŃSKA
• Niepewność handlowa Meksyku

• Niepewność w Argentynie po pandemii

•  Polaryzacja polityczna Brazylii

• Napięcia polityczne w Boliwii

• Kryzys migracyjny w Wenezueli

•  Zmagania socjalistyczne na Kubie

• Perspektywy powyborcze w Urugwaju

•  Chile i protesty prezydenta

• Podsumowanie ekonomii na Jamajce

• Konflikty górnicze w Peru

ROSJA
• Rosja i tarcia zachodnie

• Konflikt jako czynnik zakłócający na Ukrainie

• Zdobycze militarne Azerbejdżanu i zmiana przewagi

• Wprowadzanie reform gospodarczych w Uzbekistanie

•  Reformy ekonomiczne w Kazachstanie
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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


