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Emerald Engineering
Od stycznia 2015 r. Biblioteka Głów-
na WAT oferuje swoim Czytelnikom 
dostęp licencjonowany do elektro-
nicznej bazy Emerald. Globalna peł-
notekstowa baza danych zawiera 
wysokiej jakości publikacje, które są 
uwzględniane we wszystkich najważ-
niejszych systemach rankingowych                                     
(w tym również Thomson Reuters 
– ISI, czy Scopus). Platforma Emerald 
Group Publishing dostarcza zarówno 
źródłową wiedzę i wysokiej jakości 
materiały, jak również szereg warto-
ści dodanych do swoich produktów, 
zasobów i usług.

Roczna subskrypcja Biblioteki Głów-
niej obejmuje pakiet Emerald Engineering, 
na który składają się 23 czasopisma tech-
niczne, z czego 70 procent to czasopisma 
indeksowane przez Thomson Reuters (ISI). 
Wśród nich są wiodące tytuły, jak: „Rapid 
Prototyping Journal” czy „Industrial Ro-
bot” – najstarsze czasopismo poświęcone 
robotyce. Pełen wykaz czasopism znajduje 
się stronie internetowej biblioteki. Kolekcja 
Engineering zawiera ponad 7000 artyku-
łów z najważniejszych czasopism wydawnic-
twa Emerald. Są to czasopisma inżynierskie                                                                           
o ugruntowanej pozycji i renomie, które za-
pewniają dostęp do informacji z różnorod-
nych specjalistycznych dziedzin, ze szczegól-
nym uwzględnieniem inżynierii mechanicznej 
i elektrotechniki, a także automatyki, robo-
tyki i matematyki obliczeniowej.

Platforma Emarald umożliwia wyszuki-
wanie informacji we wszystkich publikacjach 
jednocześnie. Przeszukiwanie zasobów obej-
muje zarówno poszczególne czasopisma 
naukowe, jak i niezależne recenzje. Ponadto 
znajdują się tam krótkie, treściwe omówie-
nia i komentarze, dzięki którym specjaliści 
i badacze otrzymują aktualne informacje 
na temat wydarzeń w interesujących ich 
dziedzinach: 

Szczegółowe sprawozdania z badań                       
i ich aktualizacje, analizy przypadków, prze-
glądy technologii/materiałów, artykuły tema-
tyczne oraz omówienia najlepszych praktyk                              
z całego obszaru inżynierii oraz technologii                   
i realizacji produkcji.1

Wyszukiwanie w bazie danych Emerald 
polega na wpisaniu słowa lub frazy najle-
piej opisujących daną tematykę. Bazę można 
przeszukiwać zarówno na poziomie pod-
stawnym, jak i zaawansowanym, po dokład-
niejszym określeniu kryteriów i zakresu 
tematu.

Baza umożliwia nie tylko dotarcie do 
tekstów źródłowych z wybranych dziedzin 
tematycznych, ale również pozostawienie 
swojej opinii dotyczącej artykułu. Znajdziemy 
w niej również osobisty obszar użytkownika, 
dzięki któremu można zachować kryteria 
wyszukiwania, zarządzać powiadomieniami 
dotyczącymi treści, a także tworzyć listy in-
teresujących nas artykułów. Sekcja Mój pro-
fil daje możliwość zapisywania, drukowania 
oraz eksportowania do narzędzi zarządza-
nia cytatami. 

Od października do grudnia 2015 r. Czy-
telnicy Biblioteki Głównej WAT dodatko-
wo będą dysponować dostępem testowym 
do kolekcji Emerald: Operations, Logistics                   
& Quality oraz do Property Management                  
& Built Environment. W trakcie trwania do-
stępu testowego (w połowie października) 
zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach 
z korzystania bazy Emerald. Dodatkowo 
podczas szkolenia będzie można wziąć udział 
konkursie z nagrodami. Dodatkowych infor-
macji o nadchodzących szkoleniach prosimy 
szukać na stronie internetowej biblioteki.

W przypadku wszelkich pytań doty-
czących dostępu i korzystania z bazy Eme-
rald, jak i pozostałych, prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Informacji Naukowej (261 
839 396).

Anna Peszel

1/W tekście wykorzystano informacje szkoleniowe na-
leżące do Emerald Group Publishing/
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