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Bazy danych
udostępniane przez

System HAN

https://www.bu.kul.pl/bazy-danych,11926.html
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Biblioteka cyfrowa

https://dlibra.kul.pl/dlibra

• Aktualności
• Informacje o bazach testowych

• Informacje o szkoleniach
• Materiały szkoleniowe

• https://www.bu.kul.pl/aktualnosci,11538.html



Tu należy się  
zalogować  
na swoje  

konto  
biblioteczne

W tym miejscu można zobaczyć
jakimi bazami dysponuje w tej

chwili Biblioteka i wejść 
do nich po zalogowaniu się 

na konto biblioteczne



Tu należy się  
zalogować  
na swoje  

konto  
biblioteczne

Do zasobów elektronicznych
i baz danych można przejść także

z katalogu Biblioteki

https://katalog.kul.pl



Można się również logować z poziomu e-kul

Przy próbie wejścia 
spoza  sieci KUL 

do którejkolwiek bazy  
pojawi się okno logowania 



Bazy danych aktualnie dostępne w KUL



Rodzaje baz danych

Bazy wielodziedzinowe

– zbiory  informacji z różnych 
dyscyplin naukowych np. EBSCO -

Academic Search Ultimate, 
Proquest Central,

Taylor&Francis

Bazy bibliograficzne, abstraktowe 
lub adnotowane

– oprócz opisu publikacji posiadają 
dodany abstrakt i słowa kluczowe 

np. np. L’Annee Philologique

Bazy pełnotekstowe

z dostępem do pełnych treści 
dokumentów np. JSTOR czy Library 

of Latin Texts Online

Bazy dziedzinowe

– zbiory  informacji z jednej lub 
kilku pokrewnych dziedzin np. 

Thesaurus Linguae Graecae



JSTOR umożliwia naukowcom przeglądanie 
archiwalnych numerów czasopism 

wraz z ilustracjami i tabelami 
w takiej formie, w jakiej były one opublikowane.

Zakres chronologiczny: baza czasopism, 
publikowanych nawet w XVII i XVIII  wieku, do 

numerów opublikowanych przed 3-5 lat (o karencji 
udostępniania  publikacji na serwerze decyduje 

wydawca).

Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane 
w wersji pełnotekstowej.

JSTOR jest jedną z najczęściej wykorzystywanych
przez humanistów baz



Arts & Sciences I – 117 tytułów czasopism z zakresu ekonomii, 
historii, nauk politycznych i socjologii i in. 

Arts & Sciences II – 122 tytuły czasopism z zakresu ekonomii, 
historia, archeologia,  językoznawstwo, literaturoznawstwo
Arts & Sciences III – 152 tytuły czasopism z zakresu  historii, 

archeologii,  językoznawstwa, literaturoznawstwa, muzyki, sztuki i 
architektury, religii Wschodu i Zachodu

Arts & Sciences IV – 109 tytułów z zakresu edukacji i psychologii, 
prawa, nauk politycznych i administracji

Arts & Sciences V – 137 tytułów czasopism z zakresu nauk o
sztuce, filozofii,  językoznawstwa, literaturoznawstwa

Arts & Sciences VII – 187 tytułów czasopism (w większości 
nieamerykańskich) z zakresu nauk o sztuce, archeologii, filozofia, 

historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, ekonomii, 
geografii, nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej 

i mediach, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i 
jakości, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, 

psychologii, nauk o kulturze i religii

Aktualnie posiadamy dostęp do 10 kolekcji JSTOR: 

Arts & Sciences VIII – 167 tytułów czasopism z zakresu

językoznawstwa i literatury, sztuki i architektury, historii,

filozofii, studiów klasycznych, edukacji, muzyki

Arts & Sciences XII – 125 tytułów czasopism z prawa, 

studiów azjatyckich, edukacji, nauk politycznych

Arts & Sciences XIII – 143 tytuły czasopism z zakresu 

językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, nauk 

teologicznych, nauk o kulturze i religii, nauk o sztuce i 

historii sztuki, muzyki, historii

Arts & Sciences XV – 165 tytułów czasopism z zakresu 

studiów judaistycznych, matematyki i statystyki, 

językoznawstwa i literaturoznawstwa, historii, filozofii, 

nauk o kulturze i religii, studiów regionalnych, studiów 

klasycznych, prawa

Do 30 czerwca 2022 roku mamy rozszerzony dostęp do JSTOR -
obejmuje on dodatkowe czasopisma  archiwalne 

i materiały źródłowe poza tymi, które BU KUL subskrybuje



www.kul.pl

Strona startowa

Rejestracja i logowanie na indywidualne konto w JSTOR 
nie jest konieczne, żeby korzystać z bazy, ale daje możliwość 

skorzystania z dodatkowych funkcjonalności np. z zapisywania 
źródeł lub tworzenia notatek, co znacznie ułatwia pracę. 

Zarządzanie profilem; tworzenie folderów, 
zarządzanie dodanymi do nich dokumentami; 

eksportowanie materiałów; bezpłatny dostęp do 
publikacji online; pobieranie materiałów; historia 

wyszukiwania; wylogowywanie



Kolekcje tematyczne 

Zbiór czasopism naukowych
poświęconych dogłębnej analizie
twórczości pisarzy związanych 

z głównymi nurtami literackimi. 
Zasób wspiera zaawansowane badania
literaturoznawcze i interdyscyplinarne 

Zbiór obejmuje akademickie 
i inne studia interdyscyplinarne 

nad bezpieczeństwem
międzynarodowym i narodowym

oraz  polityką zagraniczną. 

Zbiór obejmujący interdyscyplinarne 
badania nad stresem i jego

wpływem na społeczeństwo



www.kul.pl

JSTOR Understanding – fragmenty utworów są zestawione z artykułami 
naukowymi i rozdziałami książek naukowych, które cytują dany fragment. 
Każdy przytaczany artykuł i tytuł rozdziału jest powiązany z wersją 
pełnotekstową. 



www.kul.pl

Kolekcje dostępne w ramach JSTOR 
Understanding
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JSTOR Understanding - artykuły 
odnoszące się do konkretnego 

Fragmentu dzieła



Możemy przeprowadzić wyszukiwanie 
podstawowe  

… lub 
wyszukiwanie

zaawansowane 

Możemy ograniczyć wyszukiwanie do typu 
dokumentu, języka publikacji, daty 

wydania i tytułu czasopisma

Można też wyszukać 
tylko obrazy



www.kul.pl

Po lewej stronie ekranu znajdują 
się tzw. fasety. Dzięki nim można 

ograniczyć liczbę wyników 
zaznaczając odpowiednie kryteria: 

rodzaj dokumentu, data, 
dyscyplina,  typ dostępu. 

Po prawej stronie, obok danej 
publikacji, widnieją opcje 
pozwalające na pobranie 

dokumentu, zapisanie go i 
skopiowanie przywołania. 

Kliknięcie w tytuł umożliwia 
otworzenie tekstu publikacji. 

Wyniki wyszukiwania



Możemy pobrać opis 
bibliograficzny w 

formacie MLA, APA lub 
Chicago

Możemy też opis 
bibliograficzny zaciągnąć do

wybranego menedżera 
bibliografii



Możemy tekst wysłać sobie 
mailem, przesłać na 

Facebooka czy Twittera

Po wejściu w 
konkretny 

tytuł z lewej 
strony możemy 

zobaczyć 
metadane 
publikacji



dotyczącej grafiki .
Dzięki fasetom (po lewej stronie ekranu) 

można ograniczyć liczbę wyników

Po najechaniu kursorem na wybrany 
obraz pojawi się opcja zapisania go;

trzy kropki pod  miniaturą 
umożliwiają pobranie źródła 

i skopiowanie  opisu bibliograficznego.

Pod miniaturami znajdują się 
także podstawowe informacje 

na temat obiektów.

Wyszukiwanie obrazów



www.kul.pl

Aby wyświetlić szczegółowe informacje należy wybrać dany obiekt. Istnieje możliwość 
powiększania i pomniejszania obrazu oraz jego pobrania, zapisania, udostępnienia i 
skopiowania opisu bibliograficznego. 



www.kul.pl
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JSTOR daje możliwość przeglądania ponad 3 milionów materiałów wizualnych; 
publikacji z drugiego obiegu; przeszukania kolekcji Artstor z zakresu sztuki, nauki 

oraz literatury 

Artstor zawiera miliony wysokiej jakości zdjęć i multimediów z cenionych archiwów, 
muzeów, bibliotek, w tym rzadkie materiały  niedostępne nigdzie indziej.

Kolekcje Artstor obejmują również kolekcje Open Access z muzeów partnerskich.
Wszystkie treści w programie Artstor są objęte licencją na potrzeby edukacji i badań. 



Bazy EBSCO



Wyszukiwanie w EBSCO host
EBSCO pozwala na  

ustawienie interfejsu  w 
dowolnym języku

Po wejściu do EBSCOhost  

należy zaznaczyć bazy,

które  chcemy przeglądać

(można zaznaczyć również  

wszystkie bazy, ale nie jest to optymalne, 
bo znacząco spowalnia pracę)

Dla humanistów mogą być przydatne

Bazy pełnotekstowe
Academic Search Ultimate

Newspaper Source 
Master File Premier

Bazy bibliograficzne
ERIC

Open Dissertations
Library, Information Science & 

Technology Abstracts
Teacher Reference Center

European Views of Americas (1493 –
1750)



Wielodziedzinowa baza, która 
może być przydatna dla humanistów. 

zawiera ponad 9200 aktywnych czasopism 
pełnotekstowych, indeksowanych w bazach 

Web of Science i Scopus

Dodatkiem do niej jest kolekcja 
ok. 77 tys. materiałów wideo

Associated Press



ATLA Religion

to największa kolekcja online czasopism 
z dziedziny religii i teologii 

Historia starożytna
Antropologia
Archeologia

Biblia
Historia Kościoła

Etyka
Misje

Filozofia
Duszpasterstwo
Religioznawstwo

Teologia
Kultura ludzka i społeczeństwo

Ekumenizm
Religie świata



Baza zawiera:
• pełnotekstowe gazety amerykańskie i międzynarodowe,

• wyselekcjonowane artykuły z regionalnych  gazet
• amerykańskich (m.in. The Washington Post, The Wall Street,

• Journal, USA Today, New York Times i in.), 
• transkrypcje wiadomości nadawanych przez 
• amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne

•



• Master File Premier 

• to kolekcja pełnotekstowych magazynów, 
• e-książek i podstawowych dokumentów źródłowych z różnych dziedzin

• (ok. 1600 czasopism). 
• Zawiera również obszerną kolekcję obrazów (ponad 2 miliony zdjęć i map).



The Philosopher's Index with Full Text

Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa, która jest 
jednocześnie wiodącą pełnotekstową bazą danych 

obejmującą  wszystkie główne dziedziny filozofii i pokrewne 
dyscypliny. 

Estetyka
Aksjologia

Epistemologia
Etyka
Logika

Metafilozofia
Metafizyka

Antropologia filozoficzna

Filozofia edukacji
Filozofia historii
Filozofia języka
Filozofia religii
Filozofia nauki

Filozofia polityczna
Filozofia społeczna



Wyszukiwanie w bazach EBSCO
Aby przeprowadzić  wyszukiwanie podstawowe  

należy wprowadzić  wyszukiwane hasło
w polu wyszukiwawczym. W czasie wpisywania

hasła wyszukiwawczego pojawi się lista z podpowiedziami,
zgodnymi z terminologia używaną w przeszukiwanej

bazie

Opcje wyszukiwania  pozwalają rozszerzyć
bądź zawęzić zakres wyszukiwań

W zależności od przeszukiwanych baz danych można ograniczyć wyniki do artykułów pełnotekstowych,  
czasopism naukowych (recenzowanych) lub konkretnej publikacji.



… pozwala na łączenie słów za pomocą  

operatorów logicznych AND, OR, NOT

Należy wybrać wyszukiwanie pośród  
pełnych tekstów, w polu autor, tytuł,  

temat, źródło (czyli np. tytuł
czasopisma), ISBN, ISSN; można także 

przeszukiwać abstrakty  pod kątem 
występowania danych słów

Wyszukiwanie zaawansowane

Można połączyć wyszukiwane słowa operatorami
logicznymi AND, OR, NOT

Zaczynamy od wprowadzenia 
terminu wyszukiwawczego 

w pierwszym polu.
następnie z rozwijanej listy

wybieramy pole do 
wyszukiwania



Uzyskane wyniki można zawęzić za pomocą opcji znajdujących się w kolumnie Zawęź wyniki. 
Po kliknięciu tytułu artykułu można zobaczyć szczegółowy opis danej pozycji. Aby wybrać 

tylko te artykuły do których mamy dostęp, należy zaznaczyć opcję  Pełny tekst.



Jeśli plik jest w 
html można 

tekst 
odsłuchać. 
Można też 

tekst 
przetłumaczyć 
automatycznie



WARTO ZAŁOŻYĆ WŁASNE KONTO NA EBSCOhost
i logować się w trakcie wyszukiwania (pozwala to na personalizację wyszukiwania)

Powiadomienia dotyczące wyszukiwań oraz czasopism,  a także zapisane 
wyszukiwania są przechowywane

w spersonalizowanym  folderze (Moje EBSCOhost),
który może być tworzony bezpłatnie przez użytkowników EBSCOhost.



L’Année philologique jest publikowana przez Société Internationale de 
Bibliographie Classique. Jest to wyspecjalizowana bibliograficzna baza danych 
obejmująca prace naukowe dotyczące wszystkich aspektów starożytnej greki i 

cywilizacji rzymskiej. 
Bibliografia jest publikowana drukiem i online. Ma charakter  międzynarodowy.

Internetowa baza danych zawiera wszystkie tomy roczne, począwszy od tomu I 
opublikowanego w 1928 roku. 

Baza obejmuje szeroki zakres tematów, w tym 
• Literatura grecka i łacińska 

• Językoznawstwo 
(wczesne chrześcijańskie teksty i patrystyka - grecka i rzymska, historia, sztuka, 

archeologia, filozofia, religia, mitologia, muzyka, nauka i naukowe podgrupy, takie 
jak numizmatyka, papirologia i epigrafika)



Wyszukiwanie         
w L’Annee

Philologique

W to pole można wpisać dowolny wyraz: 
nazwisko, kawałek tytułu, temat itd. 

Przeszukiwane są wszystkie pola



Aplikacja alertów e-mail umożliwia zapisywanie zapytań 
wyszukiwania i powiadamia o dostępności aktualizacji lub nowych 

rekordów.

Plik można 
wyeksportować 
do menedżera 

bibliografii. 
Dostępnych jest 
kilka formatów 

eksportu 
(Refworks, 

EndNote, Zotero, 
Microsoft Office 

Word)

Kliknięcie w link podany w tym polu 
pozwala na dotarcie do pełnego tekstu 

artykułu lub do strony na której jest 
zamieszczony (oczywiście nie zawsze 

mamy taką możliwość)



Z opisu bibliograficznego możemy przejść do 
tekstów wykorzystanych przez autora. Mamy 
linki do pełnych tekstów  jeśli znajdują się w 

Library of Latin Texts



L’Annee Philologique jest ściśle połączona z 
bazą The Library of Latin Texts (LLT). 

Można z niej też korzystać jako z odrębnej 
bazy



Wyszukiwanie proste

Baza tekstów łacińskich pochodzących w większości z serii 
Corpus Christianorum, od początków literatury łacińskiej do 

tekstów Kongresu Watykańskiego Drugiego (1962-1965).

Series A

Series B

Możliwy jest jednoczesny dostęp dla trzech użytkowników

Library of Latin Texts Online



Ikonka książki przekierowuje 
do informacji o danym tekście

Po kliknięciu w         przejdziemy do 
struktury dzieła

Możemy pobrać tekst w pdf

Library of Latin Texts Online



Struktura tekstu – spis 
treści

Library of Latin Texts Online



,

Thesaurus Linguae Grecae

Celem tego projektu jest powstanie 
cyfrowej kolekcji wszystkich 

zachowanych tekstów napisanych w języku greckim 
od starożytności do współczesności. Założona w 1972 r. TLG 

zebrała i zdigitalizowała większość tekstów literackich
napisanych w języku greckim od Homera 

do upadku Bizancjum w 1453 r. 



Thesaurus Linguae GrecaeRejestracja

Zanim przejdziemy do 
wyszukiwania należy się 

zarejestrować

W podmenu, które się pokaże w następnym 
kroku należy  wybrać "New User? Register".



Należy wypełnić formularz rejestracyjny
– pola  oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Należy potwierdzić rejestrację, klikając 
przycisk "Submit".

… i czekać na e-maila z linkiem potwierdzającym 
rejestrację. A następnie kliknąć w odnośnik 

znajdujący się w wiadomości.



Po zalogowaniu zobaczymy dopisek "inst". Oznacza to, 
że mamy prawo korzystania ze wszystkich treści 

dostępnych w serwisie (także płatnych).

Główne wyszukiwanie w bazie 
TLG

Thesaurus Linguae Grecae



Możemy 
wyszukiwać wg

- Autora
- Wydawcy

- Tytułu dzieła
Tytułu publikacji

- Serii
- Roku publikacji

Wyszukiwanie możemy sprecyzować zaznaczając:
- Wiek powstania dzieła
- Hasła przedmiotowe
- Hasła geograficzne

- Hasła niespecyficzne (w j. greckim)

Aby przejść 
dalej należy 
kliknąć na 

ikonkę 
książeczki

Po prawej stronie 
ekranu mamy 

szybkie łącza do 
bezpłatnych i 

licencjonowanych 
zasobów (Google, 
WorldCat, JSTOR, 

L'Année
philologique, Brill

Online i inne)

Thesaurus Linguae Grecae



Aby przejść 
dalej należy 

kliknąć w 
przycisk”
„Submit”  

znajdujący się 
przy wybranej 

pozycji

Thesaurus Linguae Grecae



Rezultat 
wyszukiwania

Thesaurus Linguae Grecae



Dzięki TLG mamy:
• możliwość przeglądania jednego lub dwóch 

tekstów obok siebie (przeglądanie 
równoległe)

• Hiperłącza do morfologii / leksyki, statystyki i 
n-gramów

• Po kliknięciu dowolnej frazy w tekście można 
zobaczyć jej wystąpienie w pełnym korpusie.

• Linki do tłumaczeń online.
• Możliwość przeszukiwania tekstu, który się 

przegląda

Przeglądanie równoległe daje możliwość
• Wyświetlenia dowolnych dwu tekstów obok 

siebie
• Podkreślenia podobieństw między dwoma 

tekstami 
• Zobaczenia różnic między dwoma wydaniami 

tego samego tekstu.



De Gruyter

wielodziedzinowa baza pełnotekstowa De Gruyter:
od nauk humanistycznych i przyrodniczych po medycynę 

i architekturę  – bazy danych De Gruyter
i podręczniki internetowe dają możliwość dostępu do wyjątkowych 

zasobów: źródeł, zbiorów tekstów,  leksykonów i bibliografii.
Baza oferuje dostęp do zakupionych 

przez KUL książek (aktualnie 157 tytułów) 
i w open access

oraz 350 tytułów czasopism 
z różnych dziedzin





www.kul.pl

Mamy możliwość 
bezpośredniego 

wybrania zasobów z 
danej dziedziny nauki

Wyszukiwanie proste 
– w pole wyszukiwawcze wystarczy wpisać 
słowo lub kilka słów, a następnie kliknąć w 

lupkę



www.kul.pl

Dzięki fasetom można zawęzić wyniki; wybór licencji, typ artykułu, data 
publikacji, temat, wydawca, język

Fasety 



www.kul.pl

Wyszukiwanie proste – w pole 
wyszukiwawcze wystarczy wpisać 
słowo lub kilka słów, a następnie 

kliknąć w lupkę

Wyszukiwanie 
zaawansowane 

Strona główna 

Można wyświetlić szczegółowe 
informacje na temat pozycji, 

skopiować przywołanie w wybranym 
stylu cytowania, pobrać plik EPUB, 

pobrać plik PDF 





Baza wielodziedzinowa Proquest Central 
stanowi pakiet 47 kolekcji ze 175 dziedzin, 

zawierających obecnie 29 800 tytułów czasopism, 
z czego ponad 22 300 pełnotekstowych. 

Są też bazy obejmujące nauki humanistyczne

W ProQuest Central 
znajduje się kilka kolekcji

z zakresu nauk humanistycznych

tylko abstrakty



Baza wielodziedzinowa Proquest Central 
kolekcje przydatne dla humanistów



Baza ART&HUMANITIES DATABASE obejmuje takie dyscypliny jak:
⚫ sztuka, rzemiosło, fotografia

⚫ archeologia, antropologia i studia klasyczne
⚫ architektura, projektowanie wnętrz i urbanistyka

⚫ historia, filozofia, geografia i religia
⚫ języki i literatury nowożytne

Możemy skorzystać 
z wyszukiwania prostego, 

czyli wpisać dowolny
termin (terminy) 

wyszukiwaczy. 

... lub z wyszukiwania
zaawansowanego



Early English Books Online to baza zawierająca 
skany książek drukowanych w Anglii, Irlandii, Szkocji, 

Walii i Brytyjskiej Ameryce Północnej 
oraz prace w języku angielskim drukowane 

poza granicami od 1473 do 1700 roku.



EBSCOHealth

Wyszukiwanie proste

W pole wyszukiwawcze możemy wpisać dowolne słowa, używać znaków maskujących *, ?
poszukiwaną frazę wpisać w cudzysłowie, łączyć słowa operatorami logicznymi AND, OR, NOT

Funkcja autouzupełniania
sugeruje terminy 

wyszukiwania oparte na 
wcześniejszych wyszukiwaniach

użytkowników serwisu.
Lista ta jest 

aktualizowana w trakcie 
pisania i zawiera 

zawsze poprzednie 
wyszukiwania zaczynające się 

od ciągu znaków 
wpisanego w danej chwili.

Można kliknąć dowolny 
termin, aby rozpocząć 

jego wyszukiwanie .



Wyniki 
wyszukiwania

można
ograniczyć za 
pomocą faset

Wyniki wyszukiwania



Tekst artykułu mozna zapisać w pdf, wydrukować, wysłać pocztą



Można ściągnąć opis bibliograficzny w takim formacie jaki wybierzemy.
ProQuest daje bardzo wiele możliwości w tym zakresie

EBSCOHealth

Można wyeksportować opis do menedżera bibliografii



Zaznaczenie zakładki
„Wszystkie opcje” spowoduje 

przejście na stronę gdzie mamy
do wyboru dodatkowe możliwości 
zapisu (m.in. różne formaty zapisu, 

Dysk Google, chmurę Microsoft, 
eksport do menedżerów bibliografii)



Możliwości wstępnego ograniczenia wyników



Wyszukiwanie zaawansowane

ProQuest pozwala prowadzić
wyszukiwanie „wszędzie” 
lub w konkretnych polachMożna łączyć wiele wyszukiwań 

w dowolnych polach – dodając
kolejne wiersze 



Aby zapisywać swoje 
wyszukiwania, spersonalizować 

wyniki wyszukiwania 
oraz otrzymywać alerty

warto założyć sobie konto 
„Moja sesja” 

(nie jest ono jednak warunkiem
koniecznym, żeby korzystać 

z bazy)



Twentieth Century Religious Thought



Twentieth Century Religious
Thought Library to

Biblioteka myśli religijnej XX wieku
obejmująca dzieła ponad 200

najważniejszych myślicieli
i pisarzy religijnych tego czasu.

Poszukiwania w bazie ułatwia 
unikalne oprogramowanie 
analityczne i indeksowanie.

75% materiałów jest 
w języku angielskim. 

Seria obejmie ponad 400 000 stron, 
900 monografii

i 10 000 pozycji archiwalnych. 
Materiały źródłowe 

są napisane 
w ich oryginalnych językach.

Twentieth Century Religious Thought Library

Baza zapewnia materiały do studiów nad 
relacjami chrześcijańsko-muzułmańsko-żydowskimi 

oraz kluczowymi zagadnieniami teologicznymi w różnych religiach.
Wspiera badania i nauczanie w zakresie religii porównawczej, 

teologii, religii świata, religii i prawa, religii i polityki 
oraz służy jako ważne źródło informcji w zakresie studiów bliskowschodnich, 

teorii społecznej, teologii feministycznej, filozofii i historii świata.

Można skorzystać z rzadkich i wcześniej niezdigitalizowanych treści 
(pisma teologiczne, kazania, wywiady, wykłady, korespondencja osobista, 

dokumenty wyznaniowe, komentarze biblijne, katechizmy, 
dramaty sakralne, relacje historyczne, obrazy i dokumenty osobiste).



Część I – Chrześcijaństwo
Część II – Islam 

Część III – Judaizm
Część IV – Religie wschodnie



Wykaz  serii z Kolekcji I -
Chrześcijaństwo

Fasety po lewej stronie ekranu 
pozwalają na zawężenie

wyszukiwania



Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje  1600 tytułów (prawie 4 

miliony artykułów) z nauk ścisłych, humanistycznych  i społecznych, np. 

rolnictwo, biznes, ekonomia,  finanse i księgowość, informatyka, nauki

o

ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i 

językoznawstwo, historia,  religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja,  

politologia, psychologia i socjologia,  matematyka i statystyka, nauki

medyczne,

chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne,  nauki biologiczne,

weterynaria.

Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku  dostępne na serwerze 
wydawcy Wiley Online  Library. Licencja krajowa Wiley obejmuje także  
książki elektroniczne.



www.kul.pl

Informacje o 
platformie 

i pomoc
Wyszukiwanie proste – w pole wyszukiwawcze 

wystarczy wpisać słowo lub kilka słów, a 
następnie kliknąć w lupkę. Jest możliwość 

wybrania 
zasobów z 
konkretnej 

dziedziny nauki

Wyszukiwanie 
zaawansowane



Kolekcja czasopism wydawnictwa Taylor&Francis
obejmuje wiele dziedzin, w tym

również humanistykę



Okno wyszukiwania – wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie zaawansowane



Rezultaty wyszukiwania można ograniczyć za
pomocą filtrów



Tekst można zapisać w formatach pdf lub epub



IBUK Libra – platforma dla edukacji i rozwoju

Lista książek kupionych przez KUL jest dostępna na stronie Biblioteki
Link: https://www.bu.kul.pl/files/1708/il_2022_lista_na_www.xlsx



www.kul.pl

Aktualnie z zakresu 
nauk humanistycznych
posiadamy dostęp do 
480 książek, głównie 

języku polskim



www.kul.pl
Treść książki

Spis treści

- można wchodzić do 
poszczególnych 

rozdziałów

Metadane publikacji



www.kul.pl

Po zalogowaniu na konto biblioteczne można korzystać z zasobów 
czytelni online, zakupionych przez KUL, jednak aby dotrzeć do 

wszystkich funkcjonalności IBUK Libra, należy założyć konto osobiste 
na platformie wydawcy



Jak skorzystać z zasobów elektronicznych dostępnych w KUL?

Z zasobów elektronicznych
(baz danych) pełnotekstowych,

bibliograficznych lub abstraktowych, 
zakupionych przez Katolicki

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II     
w danym roku, można korzystać w  sieci KUL, 

czyli na komputerach znajdujących się w 
budynkach KUL (także przez wi-fi)

bez logowania się na swoje konto –
Mogą to zrobić także osoby , które nie są 

związane z KUL

Pracownicy i studenci KUL mają możliwość zdalnego korzystania 
z tych zasobów poza siecią KUL, 

na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu. 

Warunkiem jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, 
Ponieważ logowanie odbywa się danymi z karty



Serdecznie zapraszamy do korzystania z 
naszych zasobów elektronicznych, które 
sprawiają, że mamy dostęp do szeregu 
wartościowych publikacji z całego świata 
bez wychodzenia z domu


