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Wydawnictwo SAGE współpracuje z bibliotekami, pragnąć wspierać rozpowszechnianie 
wiedzy i edukację w społeczności globalnej. Nasza powiększająca się oferta produktów dla 
bibliotek obejmuje archiwa, dane, studia przypadków i materiały wideo. Oprócz tworzenia 
produktów bibliotecznych łączymy się ze społecznością bibliotekarską w badaniach nad 
wzorcami zachowań czytelników, najlepszymi praktykami w zakresie katalogowania i 
wykorzystywania metadanych, a także opracowywania skutecznych metod promowania 
zasobów wśród użytkowników. Z przyjemnością udostępniamy na naszej stronie narzędzia, 
które ułatwiają wykorzystywanie i promocję naszych produktów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie sagepub.com/librarian-resource-center

Produkty elektroniczne SAGE 2017

Poproś o darmowy 30-dniowy dostęp próbny lub odwiedź stronę sagepub.com/trial
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Dzięki bazie czasopism naukowych obejmujących ponad 1000 
pozycji, SAGE jest wiodącym wydawnictwem (pod względem 
liczby czasopism ujętych w rankingach*) w dziedzinie 
kryminologii i więziennictwa, edukacji specjalnej,–stosunków 
międzynarodowych, relacji pracowniczych, problematyki 
społecznej, nauk społecznych w ujęciu–interdyscyplinarnym, 
socjologii i badań nad przestrzenią miejską.



Nowa platforma, nowy adres URL
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Zawartość
Międzynarodowy zasięg • Recenzje specjalistów • Wysoka jakość 
• Interdyscyplinarne czasopisma naukowe

• Uznanie i prestiż – około 55% zawartości czasopism naukowych 
udostępnianych przez wydawnictwo SAGE ujęto w rankingu 
Journal Citation Reports z 2016 r. (źródło: 2015 Web of Science 
of Data).

• Z myślą o pracownikach naukowych i praktykach – wyniki 
badań publikowane we współpracy z ponad 400 kluczowymi 
stowarzyszeniami.

• Interdyscyplinarność – wyjątkowo bogaty zakres tematyczny 
obejmujący dziedziny, takie jak nauki humanistyczne, nauki 
społeczne, nauki ścisłe, technologia i medycyna.

Wsparcie 
Interaktywność • Ukierunkowanie na potrzeby klienta

• Obsługa klienta – specjalny zespół doradców z wydawnictwa 
SAGE zapewniający fachową pomoc w razie problemów, 
konieczności odnowienia dostępu do produktów SAGE i 
jakichkolwiek pytań dotyczących kont klientów instytucjonalnych.

• Materiały szkoleniowe – podręczniki użytkownika, filmy i 
szkolenia online objaśniające wszystkie opcje i funkcje 
pracownikom bibliotek i użytkownikom.

• Narzędzia i materiały promocyjne oraz ułatwiające 
korzystanie z platformy – baza czasopism oferuje internetowe 
banery reklamowe, widgety wyszukiwania i plakaty.

Dobra jakość wyszukiwania
Spójne indeksowanie czasopism • Zwiększona widoczność 
zasobów

• Usługi wyszukiwania – wszystkie czasopisma naukowe 
udostępniane przez wydawnictwo SAGE są indeksowane w 
serwisach Summon (ProQuest), World Cat Discovery (OCLC), 
Primo Central (Ex Libris) i EDS (EBSCO).

• Serwisy zarządzania źródłami elektronicznymi – 
cotygodniowe powiadomienia zgodne z KBART (Knowledge 
Bases and Related Tools) dla wszystkich głównych serwisów 
zarządzania źródłami elektronicznymi.

• Tematyczne bazy danych – wiele z czasopism naukowych 
udostępnianych przez wydawnictwo SAGE widnieje również 
w wyspecjalizowanych bazach danych i narzędziach do 
wyszukiwania takich jak PubMed, Scopus i wiele innych.

Dostęp
Nowa i ulepszona platforma internetowa

• Przyjazny interfejs – umożliwiający płynną pracę na 
urządzeniach mobilnych, tabletach i komputerach stacjonarnych.

• Udoskonalone funkcje – wyszukiwania, nawigacji, odczytu i 
udostępniania.

• Usprawnione narzędzia pomiarowe – pomagające śledzić 
rozpowszechnienie badań.

• Dostęp dla absolwentów – absolwenci posiadający 
subskrypcję lub płatny dostęp do bibliotek mogą korzystać z 
zasobów platformy SAGE Journals bez żadnych dodatkowych 
opłat.

journals.sagepub.com
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Platforma SAGE Premier
Opracowana we współpracy z bibliotekarzami i z myślą o bibliotekarzach  
• Znaczące obniżki w stosunku do ceny katalogowej poszczególnych czasopism nabywanych osobno!

• Elektroniczny dostęp do ponad 900 numerów recenzowanych czasopism naukowych (ponad 745 tys. artykułów).
• Prawo własności subskrybowanych zasobów publikowanych przez wydawnictwo SAGE w czasie trwania umowy.
• Bezpłatny dostęp do materiałów od 1999 r. (w przypadku ich dostępności) w ramach aktualnej subskrypcji.
• Coroczne rozszerzanie kolekcji o nowe zasoby.
• Prestiżowe materiały—ponad 56% tytułów ujęto w rankingach*.

Journal of Law, 
Medicine & Ethics
Wskaźnik IF*: 1,613
Pozycja w rankingu: 31/149 
w dziedzinie prawa

Perceptual and Motor Skills
Wskaźnik IF*: 0,618 
Pozycja w rankingu: 84/85
w dziedzinie psychologii 
eksperymentalnej

Public Health Reports
Wskaźnik IF*: 1,737
Pozycja w rankingu: 77/173
w dziedzinie zdrowia 
publicznego, medycyny 
środowiskowej i 
medycyny pracy

The Sociological Review
Wskaźnik IF*: 1,102
Pozycja w rankingu: 
59/142 w dziedzinie 
socjologii

Nowości w zasobach platformy SAGE Premier na rok 2017

Dowiedz się więcej na temat platformy SAGE Premier na stronie 
sagepub.com/sage-premier
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Pakiet SAGE 
Deep Backfile 
Subskrypcja • Prawo własności zasobów  
• Wygodne opcje leasingu i zakupu
• Elektroniczny dostęp do ponad 560 archiwalnych numerów 

recenzowanych czasopism naukowych (ponad 760 tys. 
artykułów).

• Prawo własności subskrybowanych zasobów z możliwością 
aktualizacji przy minimalnej opłacie za udostępnianie.

• Dostęp do zasobów archiwalnych od ostatnich numerów z 
1998 r. do pierwszego numeru pierwszego rocznika** (numery 
wydane od 1999 r. do chwili obecnej są dostępne w ramach 
subskrypcji SAGE Premier).

Dodatkowe plusy
• Oszczędność miejsca i kosztów związanych z przechowywaniem 

kolekcji papierowych czasopism w bibliotece.
• Oszczędność czasu dzięki możliwości dostępu do treści na 

odległość oraz wygodnym opcjom wyszukiwania, przeglądania 
i wysyłania powiadomień.

Pakiet SAGE 
Shallow Backfile
Ta opcja umożliwia uzupełnienie własnej kolekcji SAGE o ponad 
409 tys. artykułów opublikowanych pomiędzy 1999 a 2009 r. w 
ponad 755 czasopismach.

The ANNALS of the American 
Academy of Political 
and Social Science
Pierwszy numer: 1890
Wskaźnik IF*: 1,708

Applied Spectroscopy
Pierwszy numer: 1946
Wskaźnik IF*: 1,798

Annals of Otology, 
Rhinology, & Laryngology
Pierwszy numer: 1897
Wskaźnik IF*: 1,171

Journal of 
Management
Pierwszy numer: 1975
Wskaźnik IF*: 6,051

Medical Care Research 
and Review
Pierwszy numer: 1944
Wskaźnik IF*: 2,675

Perspectives in Public Health
Pierwszy numer: 1879
Wskaźnik IF*: 0,987

*Dane pochodzą z rankingu Journal Citation Reports z 2016 r., źródło: 2015 Web of Science Data.
**Aktualnie wydawnictwo SAGE posiada w swojej bazie i udostępnia na platformie SAGE Journals 98% całkowitej szacowanej liczby numerów archiwalnych.
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Kategorie tematyczne 
czasopism
Tytuły oferowane w ramach dostępu do pakietów SAGE Premier 
i SAGE Deep Backfile Package są również dostępne w ramach 
mniejszych pakietów z poszczególnych zakresów tematycznych.

Dostępne pakiety
Pakiet obejmujący nauki humanistyczne i społeczne

S Elektroniczny dostęp do 660 tytułów 
55% ujęto w rankingu JCR*.

B Elektroniczny dostęp do 437 tytułów archiwalnych.

Pakiet obejmujący nauki ścisłe, technologię i medycynę

S Elektroniczny dostęp do 368 tytułów 
60% ujęto w rankingu JCR*.

B Elektroniczny dostęp do 213 tytułów archiwalnych.

Tytuły z pakietu obejmującego nauki ścisłe , technologię 
i medycynę są również dostępne w ramach 2 mniejszych 
pakietów
Pakiet obejmujący nauki o zdrowiu

S Elektroniczny dostęp do 299 tytułów 
59% ujęto w rankingu JCR*.

B Elektroniczny dostęp do 168 tytułów archiwalnych.

Pakiet z zakresu medycyny klinicznej

S Elektroniczny dostęp do 213 tytułów 
53% ujęto w rankingu JCR*.

B Elektroniczny dostęp do 104 tytułów archiwalnych.

S Subskrypcja pakietów
Subskrypcja obejmuje aktualne publikacje z dodatkowym 
bezpłatnym dostępem od 1999 r. w ramach subskrypcji.

B Pakiety archiwalne
Prawo własności, dostęp do treści od ostatnich 
numerów od 1998 r. do pierwszych numerów 
pierwszego rocznika** (jeżeli są dostępne).
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Potrzebujesz informacji z konkretnej dziedziny?
Platforma SAGE oferuje 25 kolekcji tematycznych najbardziej uznanych recenzowanych czasopism 
naukowych, w skład których wchodzi nowa kolekcja z dziedziny metodologii badań, która obejmuje 
27 czasopism (z których ponad 85% ujęto w rankingach) i ponad 19 tys. artykułów.

• Kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa
• Komunikacja i dziennikarstwo
• Kryminologia
• Edukacja
• Inżynieria i materiałoznawstwo
• Opieka zdrowotna
• Zasoby ludzkie
• Kolekcja Brytyjskiego Zrzeszenia Inżynierów 

Mechaniki (IMechE) 
• Zarządzanie i teoria organizacji
• Prawo medyczne
• Zdrowie psychiczne
• Neurologia
• Pielęgniarstwo i zdrowie publiczne

• Onkologia
• Ortopedia i medycyna sportowa
• Opieka paliatywna i leczenie schorzeń 

przewlekłych
• Pediatria
• Farmakologia i inżynieria biomedyczna
• Polityka i stosunki międzynarodowe
• Psychologia
• Metodologia badań
• Materiały Królewskiego Towarzystwa 

Medycznego
• Socjologia
• Teologia i biblistyka
• Urbanistyka i badania nad przestrzenią miejską

Human Relations
Wskaźnik IF*: 2,619
Pozycja w rankingu: 37/192 w 
dziedzinie zarządzania |  
4/95 w dziedzinie interdyscyplinarnych 
nauk społecznych

American Sociological Review
Wskaźnik IF*: 3,989
Pozycja w rankingu: 2/142 
w dziedzinie socjologii

Journal of Cerebral Blood 
Flow & Metabolism
Wskaźnik IF*: 4,929
Pozycja w rankingu: 41/256 w 
dziedzinie nauk neurologicznych | 
22/133 w dziedzinie endokrynologii i 
badań nad metabolizmem | 
14/70 w dziedzinie hematologii

Statistical Methods in 
Medical Research
Wskaźnik IF*: 4,634
Pozycja w rankingu: 1/123 w 
dziedzinie statystyki i badań nad 
prawdopodobieństwem | 4/88 w 
dziedzinie nauk o zdrowiu i opiece 
zdrowotnej | 1/20 w dziedzinie 
informatyki medycznej

Więcej informacji, w tym listy tytułów, można znaleźć na stronie 
sagepub.com/subjectcollections

Nowość w 2017 r.!
Kolekcja Research Methods

*Dane pochodzą z rankingu Journal Citation Reports z 2016 r., źródło: 2015 Web of Science Data.
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The Royal Society of 
Medicine Journals
• Dostęp do 28 tytułów – 27 czasopism (w tym 3 czasopism typu 

Open Access) oraz pozycji Handbook of Practice Management.
• Dokumentacja zarówno badań podstawowych, jak i praktyk 

klinicznych, od medycyny eksperymentalnej aż po choroby 
zakaźne.

• Ponad 50% tytułów ujęto w rankingu Journal Citation Reports 
z 2016 r., źródło: 2015 Web of Science Data.

Materiały archiwalne
Ta kolekcja obejmuje archiwalne numery 22 recenzowanych 
czasopism naukowych i liczy ponad 127 tys. artykułów. Zakup 
lub leasing tego pakietu zapewnia również dostęp do zasobów 
od 1998 r. wstecz do pierwszego numeru pierwszego rocznika 
każdego z czasopism (w przypadku ich dostępności).
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IMechE Journal Collection
Publikacja przygotowana we współpracy z 
Brytyjskim Zrzeszeniem Inżynierów Mechaniki
• Dostęp do 18 uznanych tytułów, w tym 16-częściowych zbiorów 

Proceedings of IMechE, a także czasopisma The Journal 
of Strain Analysis for Engineering Design oraz International 
Journal of Engine Research 

• Obowiązkowa tematyka wchodząca w zakres każdej kolekcji 
publikacji z dziedziny inżynierii: od energetyki po inżynierię 
sportu i technologię.

• Nieoceniona baza wiedzy dla inżynierów, naukowców, 
historyków, komentatorów społecznych, biografów, genealogów 
i wszystkich innych dociekliwych czytelników.

• Ponad 94% kolekcji ujęto w rankingach*.

Materiały archiwalne
Zasoby IMechE Proceedings Archive 1847–1998 to kopalnia 
wiedzy na temat najbardziej wpływowych światowych badań w 
dziedzinie inżynierii, których znaczna część wciąż stanowi istotny 
punkt odniesienia dla współczesnych naukowców. Użyteczne 
narzędzie zarówno dla inżynierów, jak i historyków społecznych, 
zawierające ponad 26 tys. artykułów i wykresów.

Part C: Journal of Mechanical 
Engineering Science
Wskaźnik IF*: 0,730
Pozycja w rankingu: 96/132 w 
dziedzinie inżynierii mechanicznej

The Journal of Strain Analysis 
for Engineering Design
Wskaźnik IF*: 1,250
Pozycja w rankingu: 73/135 w 
dziedzinie mechaniki | 
56/132 w dziedzinie inżynierii 
mechanicznej | 
12/33 w dziedzinie materiałoznawstwa 
– charakterystyka i badania

Part A: Journal of Power and Energy 
Wskaźnik IF*: 0,689  
Pozycja w rankingu: 99/132 w 
dziedzinie inżynierii mechanicznej

Part B: Journal of 
Engineering Manufacture
Wskaźnik IF*: 0,978
Pozycja w rankingu: 79/132 
w dziedzinie inżynierii 
mechanicznej | 33/42 w 
dziedzinie inżynierii produkcji

*Dane pochodzą z rankingu Journal Citation Reports z 2016 r., źródło: 2015 Web of Science Data.
**Aktualnie wydawnictwo SAGE posiada w swojej bazie i udostępnia na platformie SAGE Journals 98% całkowitej szacowanej liczby numerów archiwalnych.
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Oferująca niemal 5000 tytułów platforma SAGE Knowledge 
udostępnia bogatą gamę prestiżowych publikacji i materiałów 
referencyjnych – w tym monografie akademickie, publikacje 
referencyjne, podręczniki, serie wydawnicze, publikacje z zakresu 
rozwoju zawodowego, biznesowe studia przypadków i przesyłane 
strumieniowo materiały wideo – co czyni z niej kompleksową 
platformę biblioteki cyfrowej z zakresu nauk społecznych dla 
studentów, pracowników naukowych i wykładowców. 
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SAGE Recommends
Platforma SAGE Knowledge oferuje dostęp do innowacyjnego 
narzędzia „SAGE Recommends”, które podaje propozycje innych 
zasobów udostępnianych na wszystkich czterech naszych 
platformach: SAGE Research Methods, SAGE Journals, SAGE 
Business Cases i SAGE Video, zapewniając użytkownikom 
bezpośredni dostęp do bogatych i innowacyjnych akademickich treści 
multimedialnych, a także usprawniając i ułatwiając wyszukiwanie na 
platformach. 

Udoskonalona platforma
Niewątpliwą zaletą platformy jest niezwykła wygoda i łatwość 
obsługi oraz możliwość nieograniczonego jednoczesnego 
korzystania ze wszystkich dostępnych tytułów. Brak konieczności 
zarządzania fizycznymi prawami do treści cyfrowych pozwala na 
korzystanie z nich przez nieograniczoną liczbę użytkowników.

Wyszukiwanie i wsparcie
• Strona zapewnia jednoczesną obsługę nieograniczonej liczby 

użytkowników.
• Dostępne są rejestry MARC i raporty COUNTER.
• Cyfrowe identyfikatory obiektów (DOI) są rejestrowane dla 

wszystkich tytułów i rozdziałów.
• Użytkownicy mogą tworzyć spersonalizowane listy lektur i 

zapisywać szczegółowe ustawienia wyszukiwania.

sk.sagepub.com

Nowe opcje i udogodnienia 
Opracowana we współpracy z bibliotekarzami, 
wykładowcami i studentami platforma SAGE Knowledge 
oferuje unikatowe funkcje i udogodnienia, dzięki którym 
wyszukiwanie pożądanych informacji jest szybkie i łatwe. 
Oto, czego mogą spodziewać się studenci, wykładowcy i 
pracownicy bibliotek:

• udoskonalonej pod względem wizualnym strony 
obsługiwanej przez wszystkie telefony komórkowe 
i tablety,

• możliwości filtrowania wyników wyszukiwania według 
rodzaju treści, daty publikacji i tematyki,

• opcji drukowania i pobierania plików PDF z 
wybranymi rozdziałami, 

• możliwości łatwej zmiany wielkości tekstu,
• opcji eksportu cytatów do popularnych rozwiązań do 

zarządzania cytatami,
• zintegrowanej platformy łączącej powiązane 

materiały wideo i treści z platform SAGE Video i 
SAGE Business Cases.
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W jaki sposób platformy SAGE Reference i CQ 
Press Reference wspomagają badania naukowe?
• Wiarygodność – Tematy są dobierane w oparciu o programy 

nauczania, a ich autorzy i redaktorzy to najwybitniejsi światowi 
specjaliści w swoich dziedzinach. Oferowane przez nas zasoby 
to najlepsze źródło informacji na temat najnowszych trendów w 
dziedzinie nauk społecznych.

• Dostęp do najbardziej wartościowych zasobów – Odsyłacze 
do innych powiązanych zasobów oraz listy polecanych lektur 
ułatwiają studentom stawianie kolejnych kroków badawczych.

• Oznakowane wpisy zapewniają dokładność i wiarygodność, 
łatwość cytowania i nawigacji.

Ponad 700 najważniejszych tytułów udostępnianych 
na platformach SAGE Reference i CQ Press Reference 
można znaleźć na platformie SAGE Knowledge, 
stanowiącej idealne narzędzie dla studentów 
rozpoczynających swoje badania w dziedzinie 
kluczowych tematów z zakresu nauk społecznych.
Wiarygodne, interdyscyplinarne, przejrzyste materiały 
referencyjne obejmują pozycje z zakresu szerokiej, jak 
również i wąskiej tematyki specjalistycznej, co czyni 
je nieocenionym źródłem wiedzy na każdym etapie 
procesu badawczego w dowolnym miejscu na świecie.

Prawie 250 nowych książek i materiałów referencyjnych 
w 2017 r., w tym: 

• The SAGE Handbook of Social Media
• The SAGE Encyclopedia of Communication 

Research Methods
• The BERA/SAGE Handbook of Educational Research
• The SAGE Encyclopedia of Psychology and Gender
• The SAGE Handbook of Industrial, Work & 

Organizational Psychology

NOWOŚĆ W 2017 R.!

materiały referencyjne



Dostępne także na platformie 
SAGE Knowledge 

SAGE Business Cases (str. 31) 
i SAGE Video (str. 15)
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Oferowane kolekcje tematyczne
Wybierz kolekcję SAGE Knowledge, która zapewni Ci 
dostęp do potrzebnej Ci wiedzy za niewygórowaną cenę! Od 
kompletnej kolekcji obejmującej niemal 5 tys. pozycji aż po 
specjalistyczne kolekcje tematyczne – oferujemy różnorodny, 
dostosowany do indywidualnych potrzeb budżetowych i 
badawczych zakres treści z różnych dyscyplin:

• Biznes i zarządzanie
• Doradztwo i 

psychoterapia
• Kryminologia  

i wymiar sprawiedliwości
• Edukacja
• Geografia, nauki o 

Ziemi i środowisku

• Zdrowie i opieka socjalna
• Media, komunikacja 

i kulturoznawstwo
• Polityka i stosunki 

międzynarodowe
• Psychologia
• Socjologia

Platforma SAGE Knowledge oferuje dostęp do niemal 
4000 starannie wyselekcjonowanych pozycji uznanych na 
całym świecie autorów i redaktorów specjalizujących się w 
dziedzinie nauk społecznych. Zbiory obejmują podręczniki 
akademickie i materiały pomocnicze stanowiące cenną 
bazę wiedzy dla studentów i pracowników naukowych, 
najważniejsze publikacje dotyczące badań i dyskusji na 
kluczowe tematy, łatwo dostępne materiały referencyjne 
dla studentów oraz niezliczoną ilość profesjonalnych prac 
w dziedzinie edukacji.

sk.sagepub.com

książki
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Kolekcja strumieniowych materiałów wideo SAGE Video została 
opracowana z pomocą najwybitniejszych wykładowców, 
a także specjalistów z różnych dziedzin, w tym autorów 
zatrudnionych przez SAGE oraz pracowników wyższych 
uczelni współpracujących z SAGE, z myślą o dostarczaniu 
najlepszej jakości materiałów wideo do celów pedagogicznych 
i badawczych z zakresu nauk społecznych.
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Zrozumiałe, przystępne i interesujące — 
tak pod względem treści, jak i prezentacji.

—Steve May, University of North Carolina

Czym jest platforma  
SAGE Video?
Platforma SAGE Video to łatwo dostępne źródło oferujące kolekcję 
ponad 800 godzin przesyłanych strumieniowo materiałów wideo 
z zakresu nauk społecznych, utworzonych z myślą o szkolnictwie 
wyższym i spełnianiu potrzeb pedagogicznych studentów, 
wykładowców, a także pracowników naukowych wyższego 
stopnia. SAGE Video łączy w sobie stworzone na zamówienie 
treści oryginalne z licencjonowanymi materiałami wideo, stanowiąc 
kompleksowe źródło wiedzy z tej dyscypliny dla studentów, 
wykładowców i pracowników naukowych.

Jakie udogodnienia oferuje 
platforma SAGE Video?
Platforma wspiera studentów na wszystkich poziomach 
edukacji dzięki szerokiej ofercie materiałów wideo, które mogą 
być wykorzystywane na zajęciach, w ramach przygotowania, 
poszerzania wiedzy lub w środowiskach nauczania online.

• Nowatorskie materiały dokumentalne na tematy dotyczące głównych 
zagadnień w planach nauczania

• Studia przypadków dotyczące klasycznych badań i nowych 
publikacji

• Samouczki dotyczące praktycznego zastosowania metod  
i koncepcji badawczych

• Wywiady z wybitnymi ekspertami
• Prezentacja wiedzy teoretycznej i 

technik badawczych w praktyce
• Obserwacje pracy specjalistów w warunkach profesjonalnych
• Krótkie definicje kluczowych terminów i pojęć

Zasoby są teraz dostępne wraz z naszymi 
książkami i materiałami referencyjnymi na 
platformie SAGE Knowledge!

Nasze kolekcje
Kolekcja materiałów wideo Liczba 

materiałów 
wideo

Liczba 
godzin

Biznes i zarządzanie 454 140+

Polityka i stosunki 
międzynarodowe 316 130+

Psychologia 426 130+

Doradztwo i psychoterapia 420 130+

Edukacja 450 120+

Media, komunikacja i 
kulturoznawstwo 500 120+

Socjologia 330 120+

Kryminologia i wymiar 
sprawiedliwości 540 110+
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Nasz program dostarczania 
materiałów wideo został opracowany 
we współpracy z zaufanymi 
doradcami z bibliotek na całym 
świecie, a każda kolekcja jest 
nadzorowana przez międzynarodowy 
komitet redakcyjny.

Funkcje i zalety
• Kolekcje materiałów wideo dostępne w ramach leasingu lub 

jednorazowego zakupu.
• Dostęp do rejestru MARC, streszczeń, powiadomień z serwisów 

zarządzania źródłami elektronicznymi i usługi indeksowania 
wyszukiwań tekstu pełnego.

• Rozwiązanie obsługiwane przez urządzenia mobilne na 
potrzeby pracy w ruchu.

• Promujące pogłębianie wiedzy sugestie dotyczące powiązanych 
treści wśród materiałów wideo, książek i materiałów 
referencyjnych.

• Łatwość integracji materiałów wideo z systemami do 
zarządzania kursami i witrynami internetowymi.

• Przyciski skrótów, napisy dla osób niesłyszących i kompletne 
transkrypcje dla każdego nagrania wideo zapewniające pełną 
dostępność osobom niepełnosprawnym.

• Większość materiałów wideo w każdej z kolekcji jest dostępna 
wyłącznie w wydawnictwie SAGE, w tym nowe i oryginalne 
produkcje.

• Wszystkie materiały wideo są dostępne na całym świecie.
• Materiały są tworzone przez redaktorów książek i czasopism 

oraz autorów z całego świata.

Dostępne materiały wideo nie tylko stanowią 
urozmaicenie, ale i ułatwiają przyswajanie 
informacji. 

—American Reference Books Annual
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Partnerzy licencyjni
Portal SAGE Video oferuje dostęp do starannie dobranych, 
nagradzanych, dopasowanych do poszczególnych kolekcji 
filmów i oryginalnych materiałów dokumentalnych od 
poniższych partnerów:

• BBC
• CPCAB
• INTELECOM Network
• Ideas Roadshow
• Sheffield Hallam University
• Rotherham Metropolitan Borough Council
• Siren Films
• University of South Wales
• Passion River Films

Skorzystaj z opcji 30-dniowego dostępu próbnego na stronie sagepub.com/trial

Co myślą pracownicy 
naukowi?

Tak wiele informacji objaśnionych w tak zrozumiały 
sposób... Doskonały dodatek do mojego zbioru 
zasobów wideo.

—Bill Howe, Connecticut 
Department of Education

Imponująca lista zasobów.
—Emmy van Deurzen, New School of 

Psychotherapy and Counselling, Londyn

Łatwe w użyciu... jestem pod dużym wrażeniem 
kolekcji wideo. Ogromna liczba opcji dostępnych 
dla nauczycieli, specjalistów ds. medycyny 
klinicznej [i] pracowników naukowych.

—Ed Donnerstein, University of Arizona

Poznaj wyniki naszej współpracy 
z najwybitniejszymi naukowcami i 
specjalistami, dzięki którym powstały nowe 
i ekskluzywne materiały SAGE Video! 

sagepub.com/video

Biblioteki, które wspierają rozwój planów 
nauczania internetowego lub pomagają 
wykładowcom udostępniającym 
treści przez Internet w szczególności 
docenią zalety SAGE Video... to łatwa 
w użyciu platforma oferująca wiele 
funkcji usprawniających nawigację, 
wyszukiwanie i udostępnianie treści.

—Library Journal



Przyjazny dla użytkownika 
odtwarzacz wideo
Naszym głównym priorytetem jest łatwa obsługa i dostępność 
oferowanych przez platformę materiałów wideo. Funkcjonalne 
rozwiązania odpowiadają na potrzeby studentów i nauczycieli 
akademickich zarówno na terenie uczelni jak i poza nią, a filmy 
można łatwo włączyć do systemów zarządzania procesem 
nauczania i prezentacji.

Tworzenie 
klipów wideo 
z unikalnym 

adresem URL

Odtwarzacz 
HTML5

Opcja 
przyspieszania 

lub spowalniania 
tempa 

odtwarzania, 
napisy dla osób 
niesłyszących, 
zmiana wielkości 

obrazu filmów

Możliwość cytowania, 
udostępniania za 

pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub portali 

społecznościowych, 
dodawanie plików do 
listy odtwarzania lub 

osadzanie kodu HTML 
na stronie internetowej

Poruszanie 
się pomiędzy 

poszczególnymi 
segmentami 
pliku wideo

Automatyczne 
przewijanie 

oraz możliwość 
pobierania i 

przeszukiwania 
treści

Przyciski skrótów 
do opcji dla osób 

niepełnosprawnych
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Jestem pod dużym 
wrażeniem wysokiej 
jakości tej strony.

—Scott Buckler, 
University of Worcester



Zbiorcze i 
szczegółowe 

metadane

Po przewinięciu 
strony w dół film 

w miniaturze 
będzie wciąż 
odtwarzany.

Łącza do 
powiązanych 

treści 
udostępnionych 

na platformie

Ruchomy 
pasek 

narzędzi
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Korzystanie z platformy SAGE Video
Wykładowczyni projektuje nowy kurs z dziedziny nauk 
społecznych, pragnąc poprawić wyniki nauczania i 
jednocześnie sprawić, aby kurs pozostał praktyczny i 
zakorzeniony w rzeczywistości. Korzystając z platformy 
SAGE Video, może:
• zadawać prace w ramach kursu, 

zagnieżdżając materiały dokumentalne 
w systemie zarządzania kursem,

• ożywić wykłady, pobierając strumieniowo na zajęciach 
studia przypadków w formacie wideo,

• zapewnić dostęp do alternatywnych, rzetelnych źródeł, 
które wzbogacą eseje i prace studentów.

PONADTO

platforma  
SAGE Research Methods Video

więcej informacji znajdziesz na str. 24
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Platforma SAGE Research Methods jest kompleksową biblioteką metod badawczych 
obejmującą ponad 1000 książek, materiałów referencyjnych, artykułów z czasopism 
naukowych, 1100 studiów przypadków z rzeczywistych projektów badawczych, 120 
zestawów materiałów dydaktycznych pomagających studentom opanować problemy 
analizy danych poprzez praktykę, a także kolekcję 484 filmów instruktażowych 
stworzonych z myślą o przybliżeniu zagadnień dotyczących metod badawczych, 
statystyki i interpretacji wyników. Dostępne zasoby dotyczą wszystkich aspektów 
szkolenia w zakresie umiejętności prowadzenia badań, wspierając studentów i 
pracowników naukowych na każdym etapie procesu badawczego.
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Czym są metody badawcze 
i dlaczego są tak ważne?
Metody badawcze to narzędzia umożliwiające prowadzenie badań 
naukowych. Umiejętności badawcze stają się coraz ważniejsze dla 
wszystkich studentów – nie tylko tych, którzy planują kontynuować 
naukę na studiach podyplomowych lub podjąć pracę na uczelni. 
Pracodawcy cenią absolwentów, którzy potrafią przeprowadzić 
analizę rynku, rozumieją zasady metod statystycznych i są zdolni 
do krytycznej oceny źródeł informacji.

Jakie udogodnienia oferuje 
platforma SAGE Research 
Methods?
• Wsparcie dla studentów uczestniczących w szkoleniach z zakresu 

metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników lub prowadzących 
badania w postaci użytecznych materiałów instruktażowych 
obejmujących wszystkie etapy procesu badawczego.

• Wsparcie badań prowadzonych przez kadrę naukowo-
badawczą poprzez zapewnianie jej członkom dostępu do 
kluczowych zasobów ułatwiających zaprojektowanie, wdrożenie 
i opisanie metodologii badań do publikacji w najbardziej 
prestiżowych czasopismach naukowych.

• Wsparcie zapewniane wykładowcom prowadzącym zajęcia 
z zakresu metod badawczych w postaci dodatkowych list 
lektur, które mogą udostępnić studentom.

• Pomoc bibliotekarzom w nauczaniu kompetencji 
informacyjnych, umiejętności w zakresie prowadzenia badań, 
tworzenia przeglądów piśmiennictwa i prowadzenia warsztatów 
w zakresie pisania.

Zasoby i funkcje
• Ponad 1000 z oferowanych przez wydawnictwo SAGE tytułów 

uznanych książek, materiałów referencyjnych i artykułów z kolekcji 
dotyczącej metod badawczych, statystyki i interpretacji wyników.

• Mapa metod badawczych przedstawia relacje pomiędzy terminami 
i pojęciami metodologicznymi.

• Funkcja Reading Lists może posłużyć do stworzenia kompilacji 
wybranych książek, rozdziałów, artykułów z czasopism naukowych, 
studiów przypadków, zbiorów danych lub materiałów wideo do celów 
późniejszej analizy lub w celu udostępnienia ich współpracownikom 
lub studentom.

• NOWOŚĆ! Funkcja Project Planner towarzyszy użytkownikom na 
każdym etapie procesu badawczego, oferując treści instruktażowe i 
odnośniki do materiałów udostępnianych na platformie.

• NOWOŚĆ! Funkcja Which Stats Test pomaga w wyborze 
najodpowiedniejszej metody statystycznej – wystarczy odpowiedzieć 
na kilka pytań wielokrotnego wyboru dotyczących przetwarzanych 
danych.

NOWOŚĆ W 2017 R.!

Korzystanie z platformy SAGE Research 
Methods
Kurs: Praca licencjacka lub magisterska
Student prowadzący oryginalne badania może skorzystać 
z nowego narzędzia do planowania projektów, aby 
otrzymać szczegółowe instrukcje, a także podstawowe lub 
zaawansowane informacje na temat ilościowych, jakościowych 
i mieszanych metod badawczych.
• Studia przypadków pozwalają poznać podejście innych 

pracowników naukowych do podobnych projektów.
• Samouczki wideo zapewniają łatwe wprowadzenie do 

wybranych metod.

Magnum Opus Gold Award for Best Navigation Apex 
Award for “One-of-a-Kind” Electronic and Web Publication 
Narzędzie rekomendowane do użytku bibliotecznego 
przez magazyn „Choice”
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Opanowanie problemu analizy 
danych poprzez praktykę
Platforma SAGE Research Methods Datasets jest kolekcją 
ponad 150 zestawów materiałów dydaktycznych i podręczników 
instruktażowych, które umożliwiają studentom naukę metod analizy 
danych poprzez samodzielną praktykę. To bank tematycznych, 
interesujących, praktycznych zestawów uporządkowanych 
według metody i rodzaju danych, zoptymalizowany na potrzeby 
wykorzystania na zajęciach lub w zadaniach egzaminacyjnych. 
Pozwala wykładowcom zaoszczędzić godziny poszukiwań i 
samodzielnego dostosowywania przykładów. Decyzje podejmowane 
przez pracowników naukowych w procesie badawczym mogą 
być dla studentów niejasne. Dzięki możliwości przećwiczenia 
metod analitycznych z wykorzystaniem prawdziwych danych z 
platformy SAGE Research Methods Datasets studenci mogą się 
przekonać, jak są podejmowane decyzje analityczne, utwierdzając 
się na drodze do osiągnięcia własnych celów badawczych.

• Zestawy danych ilościowych pochodzą z ankiet i eksperymentów 
i są dostępne wraz z instrukcjami dotyczącymi ich analizy w 
oprogramowaniu SPSS.

• Zestawy danych jakościowych pochodzą z akademickich 
projektów naukowych, oferując przystępne przykłady z 
wywiadów, grup fokusowych, źródeł dokumentalnych i nie tylko, 
a także porady dotyczące podejścia do zagadnienia analizy.

Zdecydowanie polecamy.
—Choice Magazine

studia 
przypadków

zbiory danych

Nauka na przykładzie 
rzeczywistych badań
Platforma SAGE Research Methods Cases przedstawia historie 
prowadzenia prawdziwych projektów badawczych. Kolekcja obejmuje 
ponad 1 100 stworzonych przez samych badaczy studiów przypadków 
obrazujących wyzwania i sukcesy, jakie można napotkać na tym polu. 
Materiały wyjaśniają, dlaczego wybrano taką, a nie inną metodę 
badawczą, jak rozwiązano pojawiające się problemy i co, z perspektywy 
czasu, można było zrobić inaczej – przedstawiają realia badań, których 
próżno szukać w artykułach w prasie fachowej i podręcznikach.

Każde studium przypadku:
• Jest recenzowane.
• Zawiera cele edukacyjne i pytania do dyskusji.
• Może pełnić rolę narzędzia edukacyjnego na potrzeby  

zademonstrowania wybranej metody.
• Stanowi inspirację dla studentów przygotowujących się  

do własnego projektu badawczego.
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Nowe spojrzenie na metody 
badawcze, statystyki i interpretację
Każdy bibliotekarz napotkał kiedyś rozgorączkowanych studentów, 
którzy starają się uporać z napisaniem pracy lub projektem 
badawczym. Wiemy, że studenci preferują różne style uczenia 
się, a gdy już i tak przytłacza ich liczba książek lub artykułów 
w czasopismach naukowych, które muszą przeczytać w celu 
napisania pracy, jeszcze większa liczba źródeł tekstowych może 
nie być najbardziej efektywnym rozwiązaniem dydaktycznym. 
Platforma SAGE Research Methods Video może pomóc 
studentom zdobywać umiejętności prowadzenia badań dzięki 
oglądaniu i słuchaniu, jednocześnie wspomagając grono 
pedagogiczne w dążeniach do prowadzenia niezapomnianych 
lekcji na temat metod badawczych i statystyki dzięki wykorzystaniu 
interaktywnych i interesujących treści wizualnych.

Zasoby i funkcje
• Obejmuje samouczki, studia przypadków w formacie wideo, 

wywiady z ekspertami i wiele więcej.
• Obejmuje wszystkie aspekty szkolenia w zakresie umiejętności 

prowadzenia badań i może służyć studentom pomocą na 
każdym etapie procesu badawczego.

• Zawiera 484 materiały wideo, z których 70% jest dostępnych 
wyłącznie w wydawnictwie SAGE.

• Studenci mają dostęp do treści w dowolnym czasie, a 
instruktorzy mogą umieszczać materiały wideo w swoich 
systemach zarządzania kursami.

• Obejmuje kompletny 15-godzinny kurs wprowadzający do 
statystyki, do którego studenci mają ciągły dostęp, co pozwala 
im opanować prezentowane zagadnienia. sageresearchmethods.com

Skorzystaj z opcji 
darmowego 30-dniowego 

dostępu próbnego na stronie
sagepub.com/trial

Platforma SAGE Research 
Methods to wspania ła 
baza wiedzy zarówno dla 
pracowników naukowych, jak 
i wykładowców akademickich. 
To nieodzowne narzędzie dla 
każdej prawdziwej biblioteki!

—Dr. Paul Baines,  
Professor of Political Marketing, 

Cranfield University, Wielka Brytania

Więcej informacji na temat naszych 
pozosta ł ych ośmiu ko lekc j i 
SAGE Video znajdziesz na str. 16.

PONADTO

materiały wideo
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Od 50 lat uznane czasopisma I ksiazki oferowane przez wydawnictwo SAGE 
ułatwiają prowadzenie badań w dziedzinie biznesu i zarządzania. Dzięki 
wysokiej jakości treściom i innowacyjnym zasobom—zarówno pracownicy 
naukowi, jak i specjaliści wierzą, że nasze narzędzia pozwolą im osiągnąć 
sukces we współczesnym dynamicznym środowisku biznesowym. Platforma 
SAGE Business & Management to kompleksowy zbiór materiałów dla 
pracowników naukowych na dowolnym szczeblu kariery.
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Pierwszy krok na drodze 
do sukcesu w dziedzinie 
badań nad biznesem
Platforma SAGE Business Researcher stanowi przewodnik po 
najważniejszych zagadnieniach dotyczących biznesu i zarządzania. 
Wyjątkowe połączenie najwyższej jakości tekstów z akademickim 
rygorem sprawia, że oferowane tematyczne raporty stanowią 
kompletny przegląd aktualnych zagadnień biznesowych. Platforma 
SAGE Business Researcher nie tylko dostarcza studentom 
potrzebnej wiedzy—– dodatkowo mówi im, jak należy myśleć o 
biznesie, ułatwiając osiągnięcie sukcesu na ścieżce kariery.

Redaktorzy platformy SAGE Business Researcher pilnie 
śledzą globalne trendy biznesowe i potrzeby dotyczące planów 
nauczania, dbając o kompletność kolekcji. Do najpopularniejszych 
raportów zaliczyć można następujące pozycje:

• The Sharing Economy—Is it really different from traditional business?
• Women in Top Management—Is business open to female leaders?
• Commercial Drones—Can pilotless planes soar over safety, 

privacy, and regulatory barriers?
• The Business of Philanthropy—Can for-profit strategies work 

in the nonprofit world?
Zapewniająca dostęp do bardziej dokładnych informacji niż 
informacje zawarte w artykułach z gazet lub magazynów oraz 
bardziej aktualne dane niż dane dostępne w czasopismach 
naukowych i materiałach referencyjnych platforma SAGE 
Business Researcher pozwala studentom zagłębić się w 
interesujących ich problemach.

Korzystanie z platformy  
SAGE Business Researcher
Kurs: Przedsiębiorczość
Opis: Grupa studentów tworzy plan biznesowy dla 
wybranego przez siebie nowego przedsiębiorstwa (ta 
sama prezentacja może później zostać wykorzystana w 
ogólnoszkolnym konkursie). W tym procesie przeglądają 
zasoby platformy SAGE Business Researcher, aby
• uzupełnić swoją wiedzę na temat kluczowych zagadnień 

dotyczących określonych branż, aby wybrać najlepszą z nich,
• pojąć najważniejsze kulturowe, gospodarcze i prawne 

kwestie umożliwiające najskuteczniejsze wdrożenie 
planu na wybranym rynku.

businessresearcher.sagepub.com

Skorzystaj z 
opcji darmowego 

30-dniowego dostępu 
próbnego na stronie

sagepub.com/trial

Nowa platforma SAGE Business Researcher 
stanowi cenny dodatek do każdej kolekcji 
wykorzystywanej przez studentów w programach 
nauczania w dziedzinie biznesu, marketingu i 
przedsiębiorczości, a także przez specjalistów i 
uczniów publicznych szkół wyższych.

—Choice
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Rzeczywiste studia 
przypadków w zasięgu ręki
SAGE Business Cases jest pierwszą kolekcją materiałów 
cyfrowych dostosowaną do potrzeb bibliotecznych—oferującą 
bibliotekarzom, wykładowcom i pracownikom naukowym dostęp 
do 1700 wiarygodnych studiów przypadków z całego świata. 
Dostępne na elektronicznej platformie bibliotecznej wydawnictwa 
SAGE – SAGE Knowledge – studia przypadków są zintegrowane z 
treściami pochodzącymi z książek, materiałów wideo i materiałów 
referencyjnych wydawnictwa SAGE, zapewniając łatwość 
przeszukiwania bogatych zasobów wiedzy akademickiej.

Platforma SAGE Business Cases gromadzi starannie dobrane 
studia przypadków pochodzące z różnorodnych źródeł, w tym 
największych uniwersytetów i stowarzyszeń, w celu stworzenia 
specjalnie przygotowanej kolekcji 2500 studiów przypadków do 
roku 2018. Specjalne funkcje platformy obejmują:

• dostęp na terenie całej uczelni, ułatwiający wyszukiwanie bez 
konieczności zakupu pojedynczych studiów przypadków,

• wiele rodzajów studiów przypadków, stylów i poziomów 
odpowiadających różnym potrzebom akademickim,

• większość studiów przypadków zawiera wskazówki 
dydaktyczne i pytania do dyskusji, które ułatwiają ich efektywne 
wykorzystanie na zajęciach.

Przykładowe studia 
przypadków
• Small Objects of Desire—Apple jest jednym z największych 

producentów urządzeń elektronicznych i marką reprezentującą 
określony styl życia. Premiera nowego iPhone'a sprawia, że 
ludzie w Londynie czekają ponad dzień w kolejce, aby móc go 
kupić. Jak skuteczny może być dobry marketing?

• 9/11—The Effects and Organizational Response—Ataki 
miały bezpośredni wpływ na sektory gospodarki takie jak 
podróże i turystyka. To studium przypadku bada wpływ tych 
wydarzeń na najbardziej poszkodowane organizacje i ich 
odpowiedź w wymiarze organizacyjnym.

• Growing Managers: Moving from Team Member to Team 
Leader—Studium przypadku prezentujące przypadek świeżo 
mianowanej kierowniczki średniego szczebla w globalnej, 
wielokulturowej organizacji, przed którą stoi wiele wyzwań 
wpływających na zdolność jej i jej zespołu do spełniania 
wymogów stawianych przez kierownika regionalnego.

Korzystanie z platformy  
SAGE Business Cases
Kurs: Przedsiębiorczość społeczna
Opis: W ramach projektu semestralnego studentka 
musi stworzyć propozycję założenia f ikcyjnego 
przedsiębiorstwa ekologicznego. Analizuje materiały 
dostępne na platformie SAGE Business Cases, aby:
• dowiedzieć s ię,  jak powsta ją prawdziwe 

przedsiębiorstwa ekologiczne,
• zebrać pomysły na stworzenie 

własnego planu biznesowego.

sk.sagepub.com/cases
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Partnerzy
Platforma SAGE Business Cases powstała dzięki współpracy 
wydawnictwa SAGE z najbardziej uznanymi instytucjami na świecie:

• Yale School of Management, Yale University, USA
• Kellogg School of Management, Northwestern University, USA
• The Berkeley-Haas Case Series, University of California, 

Berkeley, Haas School of Business, USA (NOWOŚĆ w 2017 r.)
• Cambridge Judge Business School, University of Cambridge, 

Wielka Brytania
• The Eugene D. Fanning Center for Business Communication, 

Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA 
(NOWOŚĆ w 2017 r.)

• Tsinghua University School of Economics and Management, Chiny
• Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University, USA
• Wits Business School, University of Witwatersrand, RPA
• The Indian Institute of Management Ahmedabad (IIMA), Indie
• Society for Human Resource Management (SHRM), USA
• Graziadio School of Business and Management, Pepperdine 

University, USA

700 NOWYCH STUDIÓW  
PRZYPADKÓW W 2017 R.!

sagepub.com/sage-business-management
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Oferujemy naszym użytkownikom dostęp do nagradzanej kolekcji 
źródeł historycznych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. 
Wydawnictwo Adam Matthew ściśle współpracuje z największymi 
międzynarodowymi archiwami, dokonując selekcji, cyfryzując i publikując 
ich unikatowe zbiory. Cyfrowe materiały obejmują manuskrypty, filmy, 
rejestry rządowe, zdjęcia, gazety, mapy, pliki audio, ilustracje i nie tylko. 
Ponad 70 interdyscyplinarnych publikacji stanowi wspaniałą bazę pomocy 
naukowych i materiałów badawczych dla studentów studiów licencjackich 
i podyplomowych, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.
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Kluczowe funkcje
Zasoby Adam Matthew oferują wiele specjalnie zaprojektowanych, 
interaktywnych funkcji ułatwiających ich wykorzystanie na 
zajęciach i samodzielne użytkowanie przez studentów.

Wizualizacja danych
Narzędzia do wizualizacji zapewniają dostęp do danych opartych na 
dziesięcioleciach badań i skompilowanych przez czołowych ekspertów 
w danej dziedzinie. Od globalnej produkcji i zużycia energii po ceny 
towarów i migrację danych – każde z potężnych narzędzi oferuje 
nieskończone możliwości na potrzeby nauczania i przyswajania wiedzy.

Mapy
Nowoczesne, interaktywne mapy pozwalają poznać szlaki handlowe, 
światowe imperia, rozwój Londynu, pola bitew i wiele więcej.

Interaktywne prezentacje
Od belgijskich okopów po pokład okrętu Star of India – nasze 
wirtualne narzędzia poznawcze umożliwiają doświadczenie 
wirtualnie odtworzonych przestrzeni i obiektów.

Przeglądarka obiektów 360°
Historyczne artefakty nabiorą życia dzięki przeglądarce z 
możliwością obrotu o 360°, pozwalającej z bliska przyjrzeć się 
surowcom i przedmiotom. Zbiór obejmuje pamiątki z pierwszych 
wystaw ogólnoświatowych, sprzęt wojskowy z czasów I wojny 
światowej, a także wiktoriańskie wynalazki odzwierciedlające 
rozwój technologii ruchomego obrazu.

Nowe kolekcje
• Colonial America 

Module III: The American Revolution
• East India Company 

Module I: Trade, Governance and Empire, 1600-1947
• Foreign Office Files for Japan, 1919-1952 

Module I: Japanese Imperialism and 
the War in the Pacific, 1931-1945

• Foreign Office Files for the Middle East, 1971-1981
• Literary Print Culture 

The Stationers’ Company Archive, 1554-1984
• Medical Services and Warfare 

Module I: 1850-1927
• Migration to New Worlds 

Module II: The Modern Era
• Race Relations in America 

Surveys and Papers from the Amistad 
Research Center, 1943-1970

• Socialism on Film: The Cold War and 
International Propaganda 
Module I: Wars and Revolutions

• Trade Catalogues and the American Home

NOWOŚĆ W 2017 R.

Zapoznaj się z zawartością wszystkich kolekcji i skorzystaj z opcji darmowego dostępu próbnego na stronie amdigital.co.uk
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