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KİM Emerald məlumat bazalarına sınaq girişi əldə etdi 

Xəzər Universiteti Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi 

(KİM) cari ilin 14 oktyabrına qədər Emerald məlumat 

bazalarına sınaq giriş əldə etdi. 

Sınaq zamanı bu Emerald məhsullarından istifadə etmək 

olar: 

1. Emerald-ın ən böyük və ən yaxşı çoxprofilli 

eJournal kolleksiyası (Emerald eJournals Premier 

Collection). Çoxlu fənlər üzrə 309 jurnaldan 200.000-dən çox 

məqalə verir. 

2. Emerald-ın biznes, idarəetmə və iqtisadiyyat üzrə elektron kitabları (Emerald 

Business, Management & Economics eBooks). 1991-ci ildən etibarən, ticarət, mühasibat, 

strategiya, i̇qtisadiyyat, marketinq, i̇nsan resursları, i̇stirahət və turizm, kitabxana araşdırmaları, 

dövlət siyasəti, ətraf mühitin i̇darə edilməsi, təhsilin i̇darəedilməsi, logistika mövzularında 1600-

dən çox elektron kitab nəşr edilmişdir. 

3. Emerald-ın sosial elmlər üzrə elektron kitabları (Emerald Social Sciences eBooks). 

1999-cu ildən etibarən təhsil, sosiologiya, sosial xidmət, i̇ctimaiyyətlə əlaqələr, tədris, mədəniyyət 

araşdırmaları, cins araşdırmaları mövzusunda 1000-dən çox elektron kitab nəşr edilmişdir. 

Məlumat bazasına bu link vasitəsilə daxil olmaq olar: 

https://www.emerald.com/insight/. 

Uzaqdan giriş üçün Təşkilat Giriş Nömrəsi ilə daxil olmaq olar (TGN nömrəsi). Bütün son 

istifadəçilər TGN-dən istifadə etmək üçün öz profillərini yaratmalıdırlar. TGN almaq üçün 

kitabxananın əməkdaşları ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. 

 

 

 

Trial Access to Emerald Databases 

 

Khazar University Library & Information Center has got trial access to Emerald databases 

valid until 14th of October 2020.  

You will have access to the following Emerald products during the trial: 

1. Emerald eJournals Premier Collection; Emerald’s biggest and best value 

multidisciplinary eJournal collection. It gives to over 200,000 articles from 309 journals across 

multiple subject disciplines. 

2. Emerald Business, Management & Economics eBooks; Over 1,600 ebooks titles 

published from 1991 on Business, Accounting, Strategy, Economics, Marketing, HR, Leisure & 

Tourism, Library Studies, Public Policy, Environmental Management, Knowledge Management, 

Logistics. 

3. Emerald Social Sciences eBooks; Over 1,000 ebooks titles published from 1999 

on Education, Sociology, Social Care, Public Relations, Learning, Cultural Studies, Gender 

Studies  

Access link is: https://www.emerald.com/insight/ 

For remote access, you can login with Organization Access Number. All end users must 

create their own profiles to use the OAN. To get the OAN please contact to the library staff. 

https://www.emerald.com/insight/
https://www.emerald.com/insight/


 

Hazırlayan: Tatyana Zaytseva 


