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Wstęp: 

 

Witam Państwa serdecznie na stronach mojego opracowania. 

Nadzwyczajna sytuacja uniemożliwia nam spotkanie, co więcej nie wiemy jak 

długo ta sytuacja będzie trwała. W związku z powyższym zgodnie z zaleceniami 

władz uczelni, należy wdrożyć procedury edukacji e-learningowej. 

Dokument, który Państwu przedstawiam można potraktować jako skrypt 

prowadzonych przeze mnie zajęć z przedmiotu: Podstawy informacji naukowej. 

Po zapoznaniu się z nim będziecie Państwo w stanie wypełnić zlecone na jego 

końcu zadanie zaliczeniowe. Zdaję sobie sprawę, że w „normalnych czasach” 

warunkiem zaliczenia była obecność na zajęciach i zadanie zaliczeniowe 

niektórzy mogą uznać za niedogodność. Niestety przyszło nam żyć (oby na 

krótko) w czasach odbiegających od normalności, a to wymaga stosowania 

dotychczas nie stosowanych rozwiązań. 
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I. Cel. zajęć 

 

 

II. Źródła wiedzy ekonomicznej 

 

 

Cel zajęć: metodologiczne przygotowanie 
do pisania pracy licencjackiej w zakresie 

źródeł wiedzy ekonomicznej, 
wyszukiwania literatury, obsługi baz 

danych oraz zasad opisu bibliograficznego

Źródła wiedzy ekonomicznej: są to wszystkie materiały mogące 
dostarczyć nam informacji dotyczących tematyki ekonomicznej. Nośnik 
tej informacji (papierowy czy elektroniczny) jest nieistotny. Ważniejsze 

rodzaje żródeł to:

Literatura ekonomiczna : 
książki, dysertacje 

doktorskie, artykuły w 
czasopismach

Źródła statystyczne i 
analityczne np. roczniki i 
biuletyny statystyczne, 

serwisy giełdowe 
(Blomberg, Reuters), 

analityczno-statystyczne 
bazy danych (EMIS, 

Global Market 
Information Database).

Źródła korporacyjne: 
wszystkie materiały 

tworzone przez 
przedsiębiorstwa dające 

informacje o ich 
działalności oraz sytuacji 
ekonomicznej(strategie 

rozwoju danej firmy, 
sprawozdania 

finansowe, prospekty 
emisyjne opracowywane 

przed wejściem na 
giełdę itp.)



Jak widzimy, z naszego punktu widzenia całość wiedzy ekonomicznej 

można umieścić się w trzech blokach. Oczywiście nie jest to podział ostry, ale 

niejako schemat wyjściowy, niektóre źródła statystyczne równie dobrze można 

zakwalifikować do literatury ekonomicznej.  

Spośród wskazanych na powyższym schemacie źródeł wiedzy ekonomicznej, 

szczególną rolę odgrywa  literatura ekonomiczna, na której skupimy szczególną 

uwagę. Przy pisaniu pracy licencjackiej stanowi ona podstawę teoretyczną 

omawianej problematyki i na jej bazie opiera się szczegółowe rozważania. 

Pozostałe dwa bloki stanowią rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy zawartej w 

literaturze ekonomicznej. I chociaż w przypadku niektórych prac licencjackich 

mogą one odgrywać istotną rolę, to nie będą one tutaj omawiane głównie z 

powodu ich wielkiej ilości i rozmaitości, które praktycznie uniemożliwiają ich 

szczegółową systematyzację. Źródła te, jeśli będą niezbędne do wykorzystania 

przy pisaniu pracy, powinny być omawiane na poziomie seminarium z 

promotorami pracy. 

 

III. Źródła wiedzy o literaturze ekonomicznej - bibliografie 

Te źródła wiedzy możemy podzielić, biorąc pod uwagę ich nośnik na: 

tradycyjne, czyli bibliografie oraz źródła elektroniczne czyli literaturowe bazy 

danych. Na początku przyjrzyjmy się bibliografiom.  

 

 

Bibliografie można sklasyfikować według kilku kryteriów, najczęściej 

dzieli się je według ilości informacji o publikacjach oraz zakresu merytorycznego, 

co przybliżą dwa poniższe schematy. 

Głównym źródłem informacji o literaturze 
ekonomicznej na nośnikach tradycyjnych 

są bibliografie, czyli samoistne bądź 
niesamoistne wydawniczo publikacje 

przedstawiające inne publikacje za 
pomocą opisu bibliograficznego. 



 

 

Jak ilustruje to rysunek pierwszy podział bibliografii skupia się na tym ile 

informacji otrzymujemy o danej publikacji.  

Nie ulega wątpliwości, że bibliografie rejestracyjne dają nam mniej 

informacji a co za tym idzie są mniej miarodajnym źródłerm informacji o 

literaturze. Bibliografie adnotowane, zawierające abstrakt omawiający daną 

publikację są niewątpliwie bardziej wartościowe przy wyszukiwaniu literatury, z 

drugiej strony ich opracowahnie wymaga dużego nakładu pracy, a co za tym idzie 

także kosztów. W związku z tym bibliografie adnotowane nie występują zbyt 

często, a jeśli są tworzone to zazwyczaj jako bibliografie przedmiotowe, 

omawiające jeden wybrany problem. 

 

Klasyfikacja bibliografii ze względu na ilość 
informacji o publikacjach

Rejestracyjne : poza 
opisem 

bibliograficznym nie 
dostajemy żadnych 

istotnych informacji o 
przedstawianej 

literaturze  

Adnotowane: opis 
uzupełniony jest krótką 

(zazwyczaj 
kilkuzdaniową) 

informacją o 
opisywanej publikacji –

tzw. abstrakt.



 

 

Jak widzimy druga klasyfikacja opiera się na merytorycznym zakresie 

opisywanej w bibliografii literatury. Bibliografie ogólne są raczej źródłem 

informacji dla bibliotek, ich układ często jest trudny do zrozumienia dla 

przeciętnego użytkownika. Bibliografie przedmiotowe przy pisaniu pracy są 

lepszym źródłem informacji, bo koncentrują się na jednej dziedzinie wiedzy 

Niestety wskutek postępu technologicznego, coraz częściej przestają się 

ukazywać, gdyż są mniej sprawbne w wyszukiwaniu informsacji od źródeł 

elektronicznych. Bibliografie załącznikowe, jako część innych publikacji, są 

zazwyczaj mocno skoncentrowane na jednym zagadnieniu, z tego powodu są 

wysoko cenione. Przy ich wykorzystaniu trzeba jednak uwzględnić problem ich 

szybkiego „starzenia się”. Aby wykorzystać ich potencjał musimy skupić się na 

publikacjach nowych, najwyżej kilkuletnich. 

 

Klasyfikacja bibliografii ze względu na ich zakres merytoryczny

Bibliografie ogólne –
przedstawiają literaturę ze 
wszystkich dziedzin wiedzy 

np. przewodnik 
Bibliograficzny 

(bibliografia rejestrująca 
wszystkie książki 

wychodzące w Polsce), 
Bibliografia Zawartości 
Czasopism (bibliografia 

rejestrująca najważniejsze 
artykuły w czasopismach)

Bibliografie 
przedmiotowe –

przedstawiają literaturę 
dotyczącą jednej 

dziedziny wiedzy np. 
Bibliografia Historii 
Polski, Bibliografia 

Bankowości Polskiej. 
Specyficzną odmianą 

bibliografii 
przedmiotowej jest 

bibliografia publikacji 
danej instytucji, np. 

Bibliografia Publikacji 
Pracowników 
naukowych 

Uniwersytetu 
Szczecińskiego.

Bibliografie załącznikowe 
– bibliografie dołączone 
do książek i artykułów 

naukowych 
przedstawiających 

literaturę wykorzystaną 
przy ich pisaniu. 

Zazwyczaj są dość 
obszerne, ze względu na 

duży stopień 
szczegółowości są bardzo 
przydatyne przy zbieraniu 

informacji o literaturze 
przedmiotu. Przy 

korzystaniu z nich należy 
uwzględnić fakt, że nie 

mogą one być 
aktualizowane



IV. Literaturowe bazy danych 

Rozróżniamy wiele typów baz danych, ich katalog bezustannie się rozrasta 

wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, Z punktu widzenia problematyki 

poruszanej na tych zajęciach najistotniejsze znaczenie mają literaturowe bazy 

danych. Oczywiście interesują nas tylko bazy poświęcone publikacjom 

ekonomicznym. Podział tych baz przedstawia poniższy schemat: 

 

 

 

Jak widzimy w zasadzie mamy trzy typy baz danych, z tym że każdy następny 

rodzaj bazy danych jest niejako kolejnym etapem rozwoju tego typu źródeł 

informacji. Dostęp do pełnego tekstu może być oferowany przez bazy 

bibliograficzne bądź bibliograficzno-abstraktowe jako kolejna dostępna usługa. 

Niezbędne jest zwrócenie uwagi na fakt, że większość baz danych prezentuje 

głównie dostęp do artykułów w czasopismach oraz zeszytach naukowych. 

Informacje o książkach (zwłaszcza w polskich warunkach) najlepiej zdobyć 

poprzez przeglądanie katalogów bibliotecznych, gdyż oferta takich platform jak 

np. IBUK LIBRA jest jeszcze wyjątkowo skromna, chociaż co trzeba podkreślić 

cały czas jest rozwijana. Platformy te nie mają także wyspecjalizowanego aparatu 

BIBLIOGRAFICZNE :

odpowiadają one  bibliografiom rejestracyjnym. Przykładem może być baza 
PUBLI, która rejestruje publikacje pracowników  naukowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego)

BIBLIOGRAGFICZNO-ABSTRAKTOWE:

odpowiadają bibliografiom adnotowanym, gdyż zawierają abstrakt informujący 
o zawartości publikacji. Przykładem takiej bazy jest BazEkon – ogólnopolska 
baza publikacji ekonomicznych znajdujących się w czasopismach i zeszytach 

naukowych. Baza ta indeksuje także niektóre czasopisma zagraniczne. Baza ta 
umożliwia dostęp on-line do części rejestrowanych publikacji.

BAZY PEŁNOTEKSTOWE: 

są rozwinięciem obu poprzednich rodzajów baz danych, z tym że oferują 
dostęp do pełnych tekstów publikacji 



wyszukiwawczego, dorównującego bazom danych przedstawiających artykuły w 

czasopismach. 

Należy podkreślić, że źródeła poszukiwania informacji uważane za skuteczne 

w innych dziedzinach jak np. portale typu GOOGLE, nie zawsze sprawdzają się 

przy wyszukiwaniu literetury. Nie ulega wątpliwości, że w ramach jakiegoś 

wyszukania możemy tam znaleźć dużą ilość rekordów, jednak nie mamy 

rozeznania na podstawie jakich algorytmów wyszukiwawczych zostały 

wytypowane. Poważnym problemem jest także tzw. szum informacyjny, 

utrudniający właściwe wykorzystanie pozyskanych danych.  

W związku z powyższym przy wyszukiwaniu literatury zaleca się korzystanie 

głównie z wyspecjalizowanych narzędzi, czyli baz danych poświęconych 

wyłącznie wyszukiwaniu publikacji. 

 

V. Wyszukiwanie publikacji w bazach danych 

 

Pomimo, że w dzisiejszych czasach dostęp do elektronicznych źródeł 

informacji o literaturze wydaje się powszechny, to ze względu na konieczność 

zachowania równych możliwości dla wszystkich potencjalnych użytkowników, 

poniższe rozważania będą się skupiały wyłącznie na bazach danych dostępnych 

w sieci informacyjno-wyszukiwawczczej Biblioteki Uniwersytetu 

Szczecińskiego dla wszystkich kategorii użytkowników. Poniżej zostanie 

przedstawiona prosta instrukcja obsługi baz danych dostępnych w ramach naszej 

sieci informacyjno wyszukiwawczej. Gdyby z jakichś powodów niektórzy 

użytkownicy mieli problemy, niezbędne może być odwołanie się do pomocy 

dostępnych w ramach każdej z prezentowanych baz danych. 

 

Podstawą wyszukiwawczą będzie strona Biblioteki Głównej Uniwersytetu 

Szczecińskiego (bg.szczecin.pl), na której znajduje się dostęp do wszystkich 

prezentowanych baz danych.  

 

Procedurę postępowania przybliża poniższy rysunek: 



 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z rysunku, legenda i informacje zawarte przy konkretnej bazie 

zawierają podstawowe wskazówki odnośnie baz danych i ich statusu dostępności. 

Przy ewentualnej  instalacji serwera PROXY, postępujemy zgodnie z 

instrukcjami zalecanymi przez system.  

wybierz stronę internetową 
Biblioteki Uniwersytetu 

Szczecińskiego:

http://bg.szczecin.pl/

wybierz zakładkę  E-ZASOBY

zapoznaj się z LEGENDĄ : część 
baz zagranicznych wymaga 

zainstalowania zdalnego 
dostępu poprzez serwer PROXY  

jeśli baza oznaczona jest  jako 
ogólnodostępna wybierz ją z 

listy



Wybraliśmy domyślnie bazę PUBLI US rejestrującą publikacje pracowników 

naukowych US.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu bazy PUBLI US z listy dostępnych baz 
danych wyświetla się ekran startowy. Możesz 

wpisać w pole wyszukiwawcze autora publikacji 
bądź jej tytuł

Jeśli potrzebujesz więcej opcji wyszukiwawczych 
np. przez słowa kluczowe wybierz wyszukiwanie 

zaawansowane 

Wpisz poszukiwany termin w odpowiednim polu i 
wybierz polecenie "zacznij przeszukiwanie" 

Z wyświetlonej listy wybierz interesującą Cię 
publikację, jeśli jest ich więcej zaznacz je i dodaj 

do schowka



Powyższy rysunek przedstawia schemat wyszukiwania prostego oraz 

przejścia do wyszukiwania zaawansowanego. Baza PUBLI US jest z założenia 

bazą bibliograficzną, jednak do pewnej części publikacji oferuje także dostęp do 

pełnego tekstu poprzez link. Prezentuje to rysunek poniżej.  

Pamiętajmy że baza ta rejestruje wszystkie publikacje naszych 

pracowników z ostatnich kilkunastu lat, czyli możemy tu dostać także informacje 

odnoszące się do książek oraz rozdziałów w pracach zbiorowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny rysunek przedstawia sposób postępowaniu po wybraniu z listy 

dostępnych baz bazy BazEkon. Jest to ogólnopolska baza danych, tworzona przez 

Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych (w tym Biblioteki US) rejestrująca 

artykuły w czasopismach i zeszytach naukowych. Zaliczana jest do baz 

bibliograficzno-abstraktowych z dostępem do pełnych tekstów niektórych 

publikacji 

 

link z 
dostępem 

do 
pełnego 
tekstu w 

bazie 
PUBLI US



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu rekord wygląda tak jak wskazuje rysunek zamieszczony poniżej. 

Po wybraniu bazy Bazkon możesz wybrać sposób 
wyszukiwania poprzez: słowa kluczowe, termin, tytuł, 

autora , źródło. Szukając poprzez słowa kluczowe 
wystarczy że wpiszezsz pierwsze słowo a system 

wyświetli to słowo ze wszystkimi powiązanymi słowami.  
możesz zaznaczyć także opcję : pełny tekst" otrztymasz 
wówczas tylko publikacje z dostępnym pełnym tekstem 

publikacji

Możesz także skorzystać z polecenia pomoc, gdzie 
dostaniessz bliższą instrukcję obsługi bazy. 

Gdy nie jesteś pewny słowa kluczowego  możesz 
przeszukać indeks słów kluczowych

Wynik otrzymasz w postaci  hipertekstu, wybierz 
interesującą Cię pozycję.

Możesz także zaznaczyć więcej publikacji i przesłać 
rezultat wyszukiwania np. pocztą elekjtroniczną



 

 

 

 

Jak zostało to wspomniane wcześniej dostępne na naszym rynku bazy danych nie 

dostarczają informacji o książkach, dlatego poszukiwać ich powinniśmy poprzez 

wykorzystanie katalogów bibliotecznych . Punktem wyjścia będzie katalog 

Biblioteki Głównej US. Sposób postępowania ilustruje poniższy rysunek. 

 

 

 

Otrzymany w 
wyniku 

wyszukania rekord 
zawiera nie tylko 

opis 
bibliograficzny, ale 
także abstrakt  w 
języku polskim i 
angielskim, czyli 

krótką informację 
o treści publikacji, 
a także informację 

o dostępności 
pełnego tekstu

strona 
http://bg.szczecin.pl/

katalogi katalog główny



Po wybraniu katalogu głównego otrzymujemy arkusz wyszukiwania 

zaawansowanego. W wybranych polach wprowadzamy poszukiwany termin lub 

terminy wyszukiwawcze i dajemy polecenie „zacznij przeszukiwanie”. Ilustruje 

to rysunek poniżej to rysunek poniżej.  

 

W rezultacie otrzymujemy listę poszukiwanych książek. Po wybraniu konkretnej 

pozycji otrzymujemy informacje o jej lokalizacji oraz statusie 

(wypożyczona/niewypożyczona). 

 

VI. Opis Bibliograficzny 

Ostatnim zagadnieniem jakie zostanie poruszone w niniejszym dokumencie jest 

opis bibliograficzny. Przy pisaniu pracy licencjackiej obowiązkiem autora jest 

udokumentowanie wykorzystania wszystkich źródeł wiedzy ekonomicznej 

wykorzystanych przy jej tworzeniu. Opis bibliograficzny ma różne stopnie 

szczegółowości, przy pisaniu pracy licencjackiej wykorzystujemy tzw. opis 

prosty. Jest to opis najbardziej podstawowy, zawierający jednak informacje 

pozwalające zidentyfikować opisywaną publikację bądź dokument w bibliotece 

czy w Internecie. 

 

 

 

 

termin 
wyszukiwawczy

termin wyszukiwawczy
polecenie zacznij 
przeszukiwanie



Pamiętać należy że opis bibliograficzny przy pisaniu pracy wykorzystujemy w 

dwóch miejscach:  

• w przypisach, 

• w bibliografii załącznikowej 

 W przypisach opis musi nas szczegółowo odesłać do miejsca w dokumencie  

(książka, artykuł), które zostało wykorzystane w danym momencie, podajemy tu 

np. numer strony. 

Bibliografia załącznikowa wymaga opisu bardziej ogólnego, wystarczającego do 

znalezienia książki czy artykułu w bibliotece. Pamiętajmy, że bibliografia 

załącznikowa zawsze ma układ alfabetyczny, czyli wszystkie opisy 

rozpoczynamy od nazwiska a nie imienia autora, wyjątkiem będzie tu praca 

zbiorowa pod redakcją gdy opis rozpoczynamy od tytułu publikacji. 

Jeżeli opis bibliograficzny odnosi się do stron internetowych, to  ze względu na 

ich zmienność powinniśmy podać datę dostępu . 

W zasadzie opis bibliograficzny podlega normom, ustalonym przez Instytut 

Bibliograficzny. Przez wiele lat nie były one jednak aktualizowane, w związku z 

czym w tzw. „obrocie naukowym” pojawiło się wiele wzorów opisu 

bibliograficznego. Aby uporządkować tą niezdrową sytuację Nasz Wydział w 

pukcie 6-tym dokumentu pt.: Szczegółowe zalecenia formalne dotyczące 

przygotowania prac dyplomowych zaleca stosowanie jednego wzoru, który jest 

dostępny pod adresem  

 

 

 

Dziękuje za zapoznanie się z treścią powyższego dokumentu. Wyrażam 

przekonanie, że zamieszczone powyżej informacje oraz instrukcje są 

wystarczające do wykonania zadania zaliczeniowego. 

 

 

 

http://wneiz.pl/student/uchwala_obrona_pracy18/uchwala_nr18_239_zal2.docx



VII. Zadanie zaliczeniowe 

 Na podstawie baz danych dostępnych za pośrednictwem strony Biblioteki 

Głównej US oraz innych źródeł udostępnianych on-line, opracuj bibliografię 

zgodną z wymaganiami stosowanymi  przez Wydział Ekonomii, Finansów i 

Zarządzania, złożoną z 30 pozycji bibliograficznych, na jeden z podanych 

tematów: 

1. Główne instrumenty polityki ekonomicznej państwa. 

2. Rola banków komercyjnych w gospodarce.  

3. Polityka kredytowa banków. 

4. Instrumenty finansowe. 

5. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

6. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. 

7. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej. 

8. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. 

9. Innowacyjność przedsiębiorstw. 

10. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

11. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw. 

12. Systemy informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 

13. Wycena ma rynku nieruchomości. 

14. Podstawowe narzędzia marketingu z zarządzaniu przedsiębiortstwem. 

15. Temat dowolny, związany z problematyką ekonomiczną. 
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