Bazy pełnotekstowe:
•

Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje ponad 7.100 czasopism
pełnotekstowych, w tym ponad 6.100 czasopism recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy
i abstrakty artykułów z ponad 11.200 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, humanistyczne,
medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, techniczne i wiele innych dziedzin.
Academic Search Complete oferuje kluczowe informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłącznie
w tej kolekcji. Archiwa w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. ok. 3.000 czasopism
w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism pełnotekstowych z nauk ścisłych
indeksowanych w bazie ISI Science Citation Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki
techniczne i biomedyczne), ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych
indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ok. 900 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk
medycznych i biomedycznych indeksowanych w bazie MEDLINE, ponad 700 czasopism z zakresu
psychologii indeksowanych w specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki
i edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych.

•

Business Source Complete
– najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk
ekonomicznych i biznesu zawierająca ponad 29.000 publikacji pełnotekstowych, w tym ponad 3.300
czasopism pełnotekstowych i ponad 900 monografii z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii,
finansów, księgowości, biznesu, handlu i wielu innych dziedzin, ponad 21.400 raportów pełnotekstowych
z zakresu gospodarek poszczególnych krajów, inwestycji, gałęzi przemysłu, badań rynku, handlu
międzynarodowego, finansów, materiały konferencyjne, studia przypadków. Kilkaset najbardziej
prestiŜowych czasopism w bazie posiada archiwa w pełnym tekście w formacie PDF od 1965 r. lub od
pierwszego wydanego zeszytu. Oprócz w/w publikacji baza zawiera ponad 17.600 profili przedsiębiorstw,
ponad 40.000 profili autorów najczęściej cytowanych w bazie, ok.18.000 wywiadów z analitykami
ekonomicznycmi i osobami z kierownictwa największych firm na świecie oraz ok. 3.000 analiz
ekonomicznych typu SWOT.

•

Regional Business News – jest dodatkiem do bazy Business Source i zawiera pełne teksty 100 regionalnych
publikacji amerykańskich z zakresu biznesu;

•

Health Source-Nursing/Academic Edition – zawiera ok. 550 czasopism pełnotekstowych oraz abstrakty
i cytowania z ponad 800 czasopism z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa
i ochrony zdrowia;

•

Health Source-Consumer Edition – zawiera pełne teksty ponad 460 publikacji, w tym ok. 80 czasopism,
ponad 130 monografii, ponad 80 informatorów i broszur oraz ok. 160 raportów z zakresu ochrony zdrowia,
medycyny ogólnej, medycyny sportowej, Ŝywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów
zdrowotnych jak rak, cukrzyca, uzaleŜnienia od alkoholu, narkotyków, problemy okresu starzenia
i wiele in.;

•

Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek
publicznych, zawierająca ok. 1.700 czasopism pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej,
biznesowej, ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500
informatorów pełnotekstowych, ok. 165.000 dokumentów źródłowych oraz kolekcje ponad 460.000 zdjęć,
map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries,
Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post i wielu
innych

•

Newspaper Source – oferuje dostęp do 45 pełnotekstowych gazet amerykańskich i międzynarodowych
w języku angielskim takich jak: The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The
Washington Times, The Times (London), The Toronto Star, The Sunday Times (Wlk. Brytania), Budapest
Sun, Slovak Spectator, the Australian, Irish Times, Japan Times oraz wielu innych. Baza zawiera ponadto
pełne teksty wyselekcjonowanych artykułów z 390 regionalnych gazet amerykańskich oraz transkrypcje
wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN
International, FOX News, NPR i inne.

