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• 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
katalog.kul.pl



Bazy danych aktualnie dostępne w KUL



Można się również logować z poziomu e-kul

Przy próbie wejścia 
spoza  sieci KUL 

do którejkolwiek bazy  
pojawi się okno logowania 



Bazy EBSCO



Bazy EBSCO
Medycyna, Nauki o Zdrowiu

MEDLINE Complete

Kolekcja artykułów z zakresu medycyny,  
pielęgniarstwa, stomatologii,  
systemu opieki zdrowotnej, nauk 
przedklinicznych (w tym psychologii).

W indeksie stosuje się indeksowanie
przedmiotowe wg tezaurusa MeSH (Medical

Subject Headings)-

Baza pełnotekstowa Medline połączona 
jest z bazą MEDLINE (abstraktową)

CINAHL Complete

Kolekcja materiałów z czasopism
z zakresu pielęgniarstwa i opieki

medycznej.
W bazie zindeksowanych jest ponad 
1300 tytułów  periodyków – jest to 

baza pełnotekstowa

AHFS Consumer Medication
Information

Informacje dla pacjentów 
m.in. lekach  w j. angielskim i 

hiszpańskim – baza  
publikowana przez American 
Societyof  Health – System 
Pharmacists Informuje o 

ponad 4700 lekach

Health Source – Consumer Edition

Kolekcja informacji z zakresu zdrowia
publicznego (nauki medyczne, nauki o żywności 

i żywieniu,  opieka nad dziećmi, medycyna
sportowa) - baza pełnotekstowa

Health Source – Nursing/Academic Edition

Kolekcja ok. 550 tytułów czasopism
naukowych z zakresu nauk o zdrowiu –
bazapełnotekstowa



APA PsycArticles

Pełnotekstowe recenzowane artykuły
naukowe z dziedziny psychologii –

przeszło 153 tys. artykułów  z ponad 80 
czasopism wydawanych przez  

Stowarzyszenie American Psychological
Association (APA) i fundację Educational

Publishing Foundation (EPF) i inne
organizacje

APA PsycInfo

Abstrakty artykułów z czasopism
naukowych,  rozdziałów z książek, 

książek i innych prac
naukowych. Jest to największy zbiór 
tekstów  recenzowanych z zakresu 

nauki behawioralnej  i zdrowia
psychicznego

– ponad 3 mln rekordów i streszczeń
(zasięg chronologiczny sięga do XVII

wieku)

APA PsycTest

Baza opracowana przez AmericanPsychological Association
(APA) służy jako repozytorium dla testów psychologicznych  

i innych instrumentów badawczych dla psychologów  
i specjalistów z dziedzin pokrewnych (psychiatria, zarządzanie, 
biznes, edukacja, nauki  społeczne, neurologia, prawo, nauki 

medyczne,  socjologia)

APA PsycTherapy

Nagrania z sesji psychoterapeutycznych.

Bazy EBSCO  
Psychologia, psychiatria



ogólnodostępna wersja MEDLINE

serwis tworzony przez National Center for
Biotechnology Information (NCBI)
w Narodowej Bibliotece Medycyny w USA

www.kul.pl

• Zawiera ponad 20 milionów rekordów z publikacji  
indeksowanych w bazie Medline oraz z innych czasopism  
naukowych z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa,  
stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej itd. oraz z  
książek online

• rekordy mogą zawierać linki do pełnych tekstów publikacji
zamieszczonych w serwisie PubMed Central czy też na  
stronach wydawców

• zawiera również opisy bibliograficzne artykułów, które są  
dopiero przygotowywane do umieszczenia w Medline
[PubMed - in process] lub nadesłane przez wydawcówprzed  
opublikowaniem [PubMed - as supplied by publisher]

• system LinkOut pozwala na dotarcie do pełnych tekstów
niektórych artykułów umieszczonych bezpośrednio na
stronach internetowych czasopism i w innych źródłach w
Internecie - bezpłatnie lub za opłatą.

http://www.kul.pl/


EBSCO pozwala na ustawienie
interfejsu  w dowolnym języku

Po wejściu do EBSCOhost należy zaznaczyć
bazy, które chcemy przeglądać

(można zaznaczyć również wszystkie bazy, ale  wtedy 
wyszukiwanie będzie trwało długo

i będzie mało efektywne).

Nalepiej zaznaczyć konkretną bazę lub kilka  baz –
ogólnodziedzinowe oraz te poświęcone  interesującej 

nas dziedzinie



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 terminologią 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.



Wyszukiwanie proste

W pole wyszukiwacze możemy wpisać dowolne słowa, używać znaków maskujących czyli: *, ?
poszukiwana frazę wpisać w cudzysłowie, łączyć słowa operatorami logicznymi 

AND, OR, NOT



Wyszukiwanie proste

Każda z baz ma ograniczenia  
dostosowane do swojej 

zawartości



… 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 uszczegółowić 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, a 

także 
przetłumaczyć 
automatycznie 

na wybrany 
język

Wyniki wyszukiwania można wydrukować, wysłać e-mailem, zapisać na dysku google
lub na własnym komputerze, można też pobrać opis bibliograficzny lub zaciągnąć go do 

menedżera bibliografii



Przy wyszukiwaniu można skorzystać 
z indeksów przystosowanych do danej bazy,

w tym MeSH
(Medical Subject Headings)



WARTO ZAŁOŻYĆ WŁASNE KONTO NA EBSCOhost

i logować się w trakcie wyszukiwania (pozwala to na personalizację wyszukiwania np. 
przechowywanie w pamięci wyszukiwań, zapisywanie wyszukanych materiałów,  czy 

powiadomienia o nowych artykułach na wyszukiwany temat)
Nie jest to oczywiście warunek konieczny, aby korzystać z bazy



Jest to autorytatywny, kompleksowy i najnowocześniejszy zasób w dziedzinie  
badań medycznych. Wiele czasopism jest publikowanych we współpracy z  
firmami o międzynarodowej renomie, w tym z Europejskim Towarzystwem  
Kardiologicznym, Amerykańskim Towarzystwem Chorób Zakaźnych,
Europejskim Towarzystwem Onkologii Medycznej i Amerykańskim
Towarzystwem Gerontologicznym. Ponad 30 tytułów z kolekcji znajduje się w  
pierwszej dziesiątce czasopism przynajmniej jednej kategorii JCR.



Wyszukiwanie wg 
konkretnego tytułu

czasopisma

Wyszukiwanie wg konkretnej
dyscypliny wiedzy



Można wybrać
konkretną dekadę, 

rok i numer 
czasopisma

Po wyborze konkretnego tytułu czasopisma
można skorzystać z konkretnych jego numerów



Można pobrać plik w pdf

Po wyborze tytułu czasopisma
można skorzystać z konkretnych jego numerów

Można pobrać opis
bibliograficzny w 

wybranym formacie



ProQuest Central jest bazą wielodziedzinową – wśród materiałów z różnych dyscyplin naukowych 

zawiera także pełne spektrum tematyki zdrowotnej i medycznej. Użytkownicy bazy mają dostęp 
do najważniejszych czasopism medycznych, praktycznych wskazówek z zakresu praktyki medycznej, 

materiałów z konferencji i sympozjów, materiałów wideo poświęconych zagadnieniom zdrowia,
psychologii, opieki pielęgniarskiej oraz prac dyplomowych i doktorskich (w tym przypadku tylko abstrakty).



Bazy dotyczące zdrowia i medycyny w ProQuest



Należy zaznaczyć
interesujące nas bazy  

danych – np. dotyczące  
medycyny, następnie  

nacisnąć przycisk „Użyj
wybranych baz

danych”. Bez dokonania 
tego wyboru będą 

przeszukiwane 
wszystkie dostępne 

zasoby

Wybór baz, które chcemy przeszukiwać



Możemy wyszukiwać we wszystkich zasobach (domyślna opcja to 
„Wszystko”)  lub wybrać wśród jakich materiałów chcemy prowadzić

poszukiwania (Czasopisma naukowe, Książki, Materiały audiowizualne,
Prace dyplomowe, prasa codzienna, raporty, blogi i inne)

Możemy zaznaczyć, że interesują nas  
tylko te pozycje, do których jest  

dostęp pełnotekstowy



Wyszukiwanie proste

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



Autouzupełnianie – sugerowanie szukanych terminów podczas ich wpisywania

Funkcja autouzupełniania sugeruje terminy wyszukiwania oparte na wcześniejszych wyszukiwaniach użytkowników 
serwisu  ProQuest. 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.

Wyszukiwanie proste



Wyniki  
wyszukiwania  

można
ograniczyć za  
pomocą faset

Podpowiedzi książek na zadany temat

Wyniki wyszukiwania



Pełny tekst
artykułu

Możemy go zapisać pdf, wysłać sobie  
mailem, wydrukować



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

Opis w stylu Vancouver

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)



Wchodząc w zakładkę
„Streszczenie” można  

się zapoznać ze  
szczegółami

dotyczącymi danego
artykułu

Można też zobaczyć propozycje  
powiązanych tematycznie artykułów



Mamy możliwość przetłumaczenia
streszczenia, a czasem też pełnego
tekstu (jeśli pojawia się taka opcja)



Wyszukiwanie zaawansowane

Możliwości wstępnego ograniczenia  
i uszczegółowienia wyników



Wyszukiwanie zaawansowane

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

dowolnych polach – dodając  
kolejne wiersze



Thesaurus

Mamy dostęp do słowników: 
Thesaurusa

MeSH (Medical Subject
Headings) oraz Thesaurusa 

ProQuest



Thesaurus



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)



W KUL mamy dostęp do kilkunastu tytułów 
wydawnictwa Nature Publishing Group, w tym do 

najstarszego, prestiżowego „Nature” 



Medycynę i nauki o zdrowiu reprezentują m.in.:

Nature Cancer - http://buhan.kul.pl/han/nature-natcancer/
Nature Reviews Cancer - http://buhan.kul.pl/han/nature-nrc/

Nature Medicine - http://buhan.kul.pl/han/nature-nm/
Nature Immunology - http://buhan.kul.pl/han/nature-ni/

Nature Reviews Immunology - http://buhan.kul.pl/han/nature-nri/
Nature Reviews Cardiology - http://buhan.kul.pl/han/nature-nrcardio/

Cellular & Molecular Immunology - http://buhan.kul.pl/han/nature-cmi/
Genes & Immunity - http://buhan.kul.pl/han/nature-gene/

Modern Pathology - http://buhan.kul.pl/han/nature-modpathol/
Oncogene - http://buhan.kul.pl/han/nature-onc/

http://buhan.kul.pl/han/nature-natcancer/
http://buhan.kul.pl/han/nature-nrc/
http://buhan.kul.pl/han/nature-nm/
http://buhan.kul.pl/han/nature-ni/
http://buhan.kul.pl/han/nature-nri/
http://buhan.kul.pl/han/nature-nrcardio/
http://buhan.kul.pl/han/nature-cmi/
http://buhan.kul.pl/han/nature-gene/
http://buhan.kul.pl/han/nature-modpathol/
http://buhan.kul.pl/han/nature-onc/


Aby przejść do konkretnych numerów 
czasopisma należy wejść w zakładkę

„Current issue”, która pojawi się w rozwijanym 
menu zakładki „Explore content”





Tekst artykułu można pobrać     
w pdf



Wielodziedzinowa baza czasopism ScienceDirect – obejmuje m.in.
medycynę i nauki o zdrowiu, w tym pielęgniarstwo



Baza wielodziedzinowa De Gruyter – obejmuje m.in. medycynę.



Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje  1600 tytułów (prawie 4 

miliony artykułów) z nauk ścisłych, humanistycznych  i społecznych, są 

też kolekcje obejmujące nauki o zdrowiu

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



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



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 
medycyny

posiadamy dostęp do 101 
publikacji, głównie 

języku polskim



www.kul.pl
Treść książki

Spis treści

- można wchodzić do 
poszczeglnych

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



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


