eBook Academic Collection

Kolekcja eBook Academic Collection na platformie EBSCOhost to wielodziedzinowa
kolekcja ponad 161.000 książek elektronicznych od ponad 540 wydawców w tym
wiodących wydawnictw naukowych takich jak: Elsevier, Ashgate Publishing, Taylor &
Francis, Sage Publications and John Wiley & Sons, jak również wydawnictw
uniwersyteckich, w tym Oxford University Press, MIT Press, State University of New
York Press, Cambridge University Press, University of California Press, McGillQueen's University Press, Harvard University Press i wiele innych. Książki są
dostępne nie tylko w języku angielskim, ale również innych językach, m.in.
niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskich czy czeskim. Tematyka
książek obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki
stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki
przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne,
ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię,
informatykę, inżynierię i wiele innych

eBook Public Library Collection

eBook Public Library Collection zawiera ponad 35.000 książek elektronicznych,
odpowiednich dla dorosłych i młodzieży o różnym poziomie zaawansowania
językowego oraz o różnorodnej tematyce, jak np.: literatura fabularna, poradniki,
biografie, zdrowie i fitness, hobby, podróże, gotowanie, aktywny wypoczynek i
rekreacja. Wszystkie e-książki są dostępne w nieograniczonym dostępie.

Flipster

Flipster oferuje wybór spośród 1.580 czasopism, od wiodących wydawców
pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii,
Francji, Holandii czy Hiszpanii.

International Bibliography of Theater & Dance with Full Text

International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text jest istotnym narzędziem
badań z zakresu teatru i sztuki widowiskowej. Stworzenie bazy zostało zainicjowane
przez American Society for Theatre Research i od 1984 roku Theatre Research Data
Center (TRDC) z Brooklyn College opublikowało 14 tomów bazy IBTD. Stanowią one
w pełni zindeksowaną, opatrzoną odsyłaczami i adnotacjami bazę danych
zawierającą ponad 60.000 artykułów z czasopism, książek, rozdziałów książek i
abstraktów dysertacji dotyczących wszystkich aspektów teatru i sztuki widowiskowej
ze 126 krajów. International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text zawiera
pełny tekst ponad 200 czasopism oraz ponad 375 książek i monografii.

Art&Architecture Source

Art & Architecture Source to bogata baza pełnotekstowa z dziedziny architektury i
sztuki przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy
sztuki, artystów i studentów. Baza zawiera pełne teksty ponad 770 czasopism
naukowych i ponad 220 książek, kolekcję ponad 63.000 obrazów z bazy Picture
Desk i innych źródeł, podcasty z wiodących muzeów dotyczące artystów i ich prac i
wiele innych źródeł. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury,
projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe,
sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię,
projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i
produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę,
projektowanie mody, materiały wideo i wiele innych.

Film & Television Literature Index with Full Text

Film & Television Literature Index with Full Text jest narzędziem do badań w zakresie
filmu i telewizji. Tematyka bazy obejmuje: teorię z dziedziny filmu i telewizji,
konserwację

i

renowację

materiałów

filmowych,

scenariusze,

produkcję,

kinematografię, aspekty techniczne, krytykę filmową i telewizyjną. Baza zawiera

indeksy i abstrakty z około 560 publikacji oraz pełny tekst około 160 czasopism i
ponad 160 książek. Ponadto baza obejmuje recenzje filmów od 1914 roku do dnia
dzisiejszego i ponad 37.400 obrazów pochodzących z archiwum MPTV Image
Archive.

