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Z zasobów elektronicznych  
(baz danych) pełnotekstowych, 

bibliograficznych lub abstraktowych, 
zakupionych przez Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w 
danym roku, można korzystać bez 
logowania się w  sieci KUL, czyli na 
komputerach znajdujących się w 

budynkach KUL (także przez wi-fi) 

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 

Jak skorzystać z zasobów elektronicznych dostępnych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL? 

www.kul.pl 
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Bazy danych w BU KUL przydatne 
Pracownikom, Doktorantom i Studentom  

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji: 
System Informacji Prawnej LEX, Lexoteka, Legalis, EBSCO (Legal Source),  

De Gruyter, Springer Link, Wiley,  
PROQUEST Central + PQDT A&I,  

Taylor & Francis Journals, IBUK Libra, EMIS Intelligence  
Region Europa Śr.-Wsch. 
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Logowanie do baz danych w BU KUL Logowanie przez Primo VE 
 – zakładka „Bazy danych” 
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Strona internetowa BU KUL 
- zakładka „Bazy danych” 

Logowanie do baz danych w BU KUL 



www.kul.pl 

Logowanie do baz danych w BU KUL 

Profil e-KUL 
- Zakładki „Narzędzia” i „Zasoby WWW” 
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W oknie ID należy wpisać numer legitymacji (studenci)  
lub numer karty bibliotecznej (pracownicy).  

W przypadku legitymacji studenckich  
należy wpisać cały numer łącznie z poprzedzającą literą 

(zwykle jest to litera A, w przypadku duplikatu legitymacji  
będzie to kolejna litera alfabetu). 

 

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych  
poprzez system HAN 

 
  
 

 

Jako Hasło należy podać hasło do konto czytelnika w Bibliotece KUL.  
Przy braku dostępu, mimo prawidłowego loginu i hasła,  

należy zmienić swoje hasło do konta w Bibliotece a następnie   
spróbować ponownie uzyskać dostęp do żądanej bazy. 
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LEX - baza dotycząca ustawodawstwa, 
orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. 
Dodatkowo zawiera zestaw wzorów umów i 
pism procesowych. To podstawowe źródło 

wiedzy na temat obowiązujących przepisów, 
mieści komentarze, monografie, procedury 

oraz linie orzecznicze. 
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Po zalogowaniu można korzystać z bazy bezpośrednio  
albo przez indywidualne konto 

wejście bezpośrednie 

logowanie do 
indywidualnego konta 
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Aby otworzyć ustawę,  
należy w pole wyszukiwawcze wpisać skrót dokumentu,  

np. „kpa” (Kodeks Postępowania Administracyjnego) i kliknąć „Szukaj” 

Wyszukiwanie proste - w pole wyszukiwawcze wystarczy wpisać 
poszukiwane słowo, a następnie kliknąć „Szukaj”. Aby wyszukać 
całą frazę, należy ją umieścić w cudzysłowie.  
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Praca na otwartym dokumencie 

Możliwość przejścia do listy wyszukiwania 
powiązanych dokumentów z poszukiwaną frazą 

Ikona dokumentu - każdy rodzaj 
dokumentu ma własne oznaczenie (ikonę) 

Możliwość skorzystania z dostępnych 
zakładek, m.in. „Eksport”, „Widok”, 
„Przejdź do”, „Spis treści”, „Wersje”, 

„Wyciąg”, Zacytuj”. 

„Dokumenty powiązane” i „Słowa klucze” 

Dokumenty powiązane 

Informacja na temat  
aktualności 
dokumentu  
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Wyszukiwanie zaawansowane   

Wyszukiwanie zaawansowane obejmuje: 
„Akty”, „Pytania i odpowiedzi”, „Orzeczenia i 
pisma urzędowe”, „Komentarze i publikacje”, 
„Wzory i narzędzia”, „Bibliografię PAN”  

Możliwość dodawania 
kryteriów 
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Elementy i funkcjonalności 
pulpitu 
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System Informacji Prawnej Legalis 

Zawiera m.in. akty prawa polskiego i prawa 
Unii Europejskiej, wyjaśnienia Ministerstwa 
Finansów, wzory pism, orzecznictwo, w tym 

wybór orzecznictwa niepublikowanego. 
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Możliwość przeszukiwania  
według określonych kateg  

wyszukiwawczych 

Wyszukiwanie proste 
 

W pole wyszukiwawcze należy wpisać 
poszukiwany artykuł lub frazę, a następnie 

kliknąć lupkę   
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Możliwość zawężenia 
wyników 

wyszukiwania według 
różnych kryteriów 

Sortowanie 
wyników 

wyszukiwania 
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Możliwość dotarcia do 
danego dokumentu 

poprzez wpisanie skrótu, 
np. kpa art. 3 Przejście do 

dokumentów 
powiązanych 
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Wśród licznych baz danych EBSCO, które są dostępne 
w BU KUL, Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji zadedykowana została baza Legal 
Source. Udostępnia ona szeroki zakres 

pełnotekstowych czasopism prawniczych oraz stanowi 
doskonałe źródło na temat bieżących informacji z 
zakresu dziedziny prawa i zagadnień prawniczych.  

Bazy EBSCO ogólnodziedzinowe: Academic 
Research Source eJournal, Academic Serach 
Source eBooks, eBook Collection, MasterFILE 
Premier, MasterFILE Reference eBook 
Collection, eBook Open Access, Open 
Dissertation 



www.kul.pl 

Po zalogowaniu należy wybrać „EBSCOhost Web”  
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EBSCO pozwala na  
ustawienie interfejsu  w 

wybranym 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). 
Najlepiej zaznaczyć konkretną bazę lub kilka baz – 

ogólnodziedzinowe oraz te poświęcone interesującej nas 
dziedzinie 



Aby przeprowadzić  
wyszukiwanie 

podstawowe, należy 
wprowadzić  wyszukiwane 

hasło 
w polu wyszukiwawczym 
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Wyszukiwanie  

Możliwość dołączenia do 
przeszukiwania kolejnych 

baz danych 
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Opcje wyszukiwania pozwalają 
rozszerzyć 

bądź zawęzić wyszukiwanie 
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Zaczynamy od wprowadzenia terminu 
wyszukiwawczego w pierwszym polu, 

a następnie z rozwijanej listy wybieramy pole do 
wyszukania, np. temat. 

Wyszukiwanie zaawansowane 
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Uzyskane wyniki można zawęzić za pomocą opcji znajdujących 
się po lewej stronie, w kolumnie „Zawęź wyniki”. Istnieje także 

możliwość sortowania wyników, zmiana opcji ich 
wyświetlenia, a także udostępnienie. Aby wybrać tylko te 
artykuły, do których mamy dostęp, należy zaznaczyć opcję  

„Pełny tekst”.  

Informacja 
o źródle 
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Wyniki wyszukiwania można 
wydrukować, wysłać e-

mailem, zapisywać, zacytować 
lub wyeksportować, klikając w 

„Szczegóły rekordu”. Aby 
wykonać powyższe operacje w 

przypadku większej liczby 
wyników, należy dodać je do 

folderu i kliknąć wybraną 
ikonę. Zawartość folderu 
można zapisać na stałe, 

zakładając bezpłatne konto 
My EBSCOhost.  

 

Po kliknięciu tytułu artykułu, 
można zobaczyć szczegółowy 

opis danej pozycji.  
 



www.kul.pl 

Jeżeli plik jest zapisany w html, 
istnieje możliwość odsłuchania 
tekstu oraz przetłumaczenia go 

automatycznie  na wybrany 
język. 
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Zakładanie konta My 
EBSCOhost 
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De Gruyter – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, 
oferująca szybki dostęp online do książek naukowych i 
artykułów w czasopismach. Wśród dostępnych dziedzin 
znajduje się m.in. prawo. 

Biblioteka oferuje 
dostęp do 157 książek 
zakupionych przez KUL i 
publikacji w open 
access oraz do 350 
tytułów czasopism.  
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Informacje dla 
autorów na 

temat procesu 
publikacji  

w De Gruyter 

Wyszukiwanie – w pole 
wyszukiwawcze 

wystarczy wpisać słowo 
lub kilka słów, a 

następnie kliknąć w 
lupkę 

Możliwość 
bezpośredniego 

wybrania zasobów z 
danej dziedziny 

nauki; informacje dla 
autorów; informacje 

na temat bazy 

Strona główna 
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Możliwość 
wyboru jednego 

z obszarów 
tematycznych  
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Możliwość skorzystania z faset w celu 
zawężenia wyników; wybór licencji, typu 

artykułu, daty publikacji, tematu, 
wydawcy, języka 

 Lista dostępnych tematów w ramach nauk 
prawa 

Fasety  
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Wyszukiwanie 
zaawansowane  

Wyniki wyszukiwania   

Możliwość wyświetlenia 
szczegółowych informacji na 
temat pozycji, skopiowanie 

przywołania w wybranym stylu 
cytowania, pobranie pliku PDF  
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Baza SpringerLink zawiera pełnotekstowe 
czasopisma i książki z wielu dziedzin nauki, 
m.in. z prawa. 

Wyszukiwanie 
zaawansowane 
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Odznaczając 
„Dołącz zawartość 

tylko do podglądu”, 
można zapoznać się 

wyłącznie z 
dostępnymi 

publikacjami.    

Wybór publikacji z zakresu prawa  

Możliwość sortowania 
wyników wyszukiwania 

    
Możliwość skorzystania z faset w celu 
zawężenia wyników; typ dokumentu, 

dyscyplina, subdyscyplina, język 
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Baza  Tylor&Francis obejmuje m. in. dziedzinę 
prawa.  

 

Wyszukiwanie 
zaawansowane 

Wyszukiwanie proste – 
w pole wyszukiwawcze 
wystarczy wpisać słowo 

lub kilka słów, a 
następnie kliknąć w 

lupkę 
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Wyszukiwanie  

Wyszukiwanie 
zaawansowane  

Możliwość skorzystania z faset; wybór 
licencji, typ artykułu, temat, tytuł 
czasopisma, data publikacji, język, 
modyfikacja wyszukiwania (przeszukiwanie 
wg np. tytułu, autora, słów kluczy, afiliacji)  

Sortowanie wg daty 
publikacji, ilości cytowań, 

najczęściej czytanych   

Informacja o 
dostępności 

Liczba wyników 
zgodnych z 

wyszukiwaniem 

Możliwość skorzystania z opcji zawężania 
wyników - wybór typu dostępu, typu 
artykułu, tematu, tytułu czasopisma, daty 
publikacji, języka. 
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Wyszukiwanie zaawansowane 

Wyszukiwanie zaawansowane 
można przeprowadzić 
używając operatorów 

logicznych, ograniczając 
wyniki wg np. autora, tytułu, 
słów kluczy. Można również 
wprowadzić zakres dat lub 

szukać w konkretnym miejscu. 
Wówczas należy wybrać z listy 

dany tytuł czasopisma, 
określić rok, tom, zeszyt, 

strony. 
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Rejestracja i logowanie  

Warto założyć prywatne konto w bazie, 
które umożliwia otrzymywanie alertów, 

zdalny dostęp do narzędzia na 
dowolnym urządzeniu, zapisywanie 

wyszukiwanych treści, eksport wyników.  
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Informacje o 
platformie  

i pomoc 
Możliwość 

bezpośredniego 
wybrania zasobów z 

danej dziedziny nauki 

 Wyszukiwanie 
zaawansowane; 

pomoc 

Wśród licznych dyscyplin dostępnych w bazie Wiley 
Online Library jest także prawo i kryminologia. 

 
Kolekcja czasopism obejmuje 1600  tytułów (około 4 

mln artykułów). 
 
  



Subdyscypliny z zakresu  
prawa oraz kryminologii 

www.kul.pl 
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JSTOR jest bazą danych pełnotekstową i wielodziedzinową. Umożliwia naukowcom 
przeglądanie archiwalnych numerów czasopism wraz z ilustracjami i tabelami w takiej 
formie, w jakiej były one opublikowane. 
Zakres chronologiczny: baza czasopism, która obejmuje publikacje dawne nawet z XVII i 
XVIII  wieku, ale także numery opublikowane przed 3 czy 5 laty (o karencji udostępniania  
publikacji na serwerze decyduje wydawca). 
Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane w wersji pełnotekstowej. 
Wśród dyscyplin w bazie znajduje się także prawo i administracja. 

Wśród dyscyplin w bazie znajdują się także prawo i 
administracja, są to kolekcje: 
Arts & Sciences I – nauki o polityce i administracji 
Arts & Sciences VII – nauki prawne, prawo kanoniczne, nauki o 
polityce i administracji  
 

Obecnie korzystamy z rozszerzonej wersji JSTOR. Obejmuje on dodatkowe czasopisma archiwalne i materiały źródłowe  
poza tymi, które BU KUL subskrybuje. Dostęp będzie aktywny do dnia 30 czerwca 2022 r. 
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10 kolekcji udostępnianych przez  
BU KUL  

Arts & Sciences II – 122 tytuły czasopism z 
zakresu ekonomii, historii, archeologii,  
językoznawstwa, literaturoznawstwa 

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, filozofii, 
historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
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 

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 
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Rejestracja i logowanie -  zakładając prywatne 
konto można korzystać z dodatkowych 

funkcjonalności narzędzia, np. z zapisywania 
źródeł lub tworzenia notatek, co znacznie 

ułatwia pracę.  
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Wyszukiwanie  proste – należy wybrać czy mają 
być przeszukiwane wszystkie zasoby bazy, czy 

materiały wizualne. Następnie w pole 
wyszukiwawcze można wpisać słowo, kilka 

słów, wyrażenie. 
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Wyszukiwanie zaawansowane – umożliwia zawężanie wyników 
wyszukiwania. Mogą być przeszukiwane wszystkie zasoby lub 
tylko zbiory wizualne. Wyszukiwanie można ograniczyć np. do 

typu dokumentu, języka publikacji, daty wydania i tytułu 
publikacji. Warto korzystać również z operatorów logicznych  



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.  
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Przykłady podpowiedzi:  
*informacje o obrazach w 
wynikach wyszukiwania 

*obrazy w JSTOR 
*przeglądanie kolekcji 

*używanie filtrów 
*wprowadzenie do wyszukiwania 

w JSTOR 
*operatory logiczne 

*znajdowanie treści, do których 
instytucja ma dostęp 

*znajdowanie określonej frazy, 
tytułu lub autora 

*wyszukiwanie w obrębie 
określonych czasopism lub 

książek 

Materiały wizualne w JSTOR są udostępniane 
przez instytucje partnerskie, takie jak: 

uniwersytety, muzea, biblioteki. Korzystanie z 
nich określają warunki licencji. By poznać 

wszystkie możliwości narzędzia, należy 
zapoznać się z podpowiedziami, które 

znajdują na stronie   
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Po zalogowaniu można używać zasobów czytelni online, 
jednak by w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności 

IBUK Libra, należy założyć prywatne konto 
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Wśród dostępnych dyscyplin w ramach bazy 
jest również prawo (154 pozycje). 



  

www.kul.pl 

  

MIS Intelligence (Region Europa Środkowo-Wschodnia): agreguje dane 
dotyczące gospodarki polskiej, informacje ekonomiczne, finansowe, polityczne, 
makroekonomiczne oraz wiadomości ze spółek. Serwis aktualizowany jest kilka 
razy dziennie. 
 

W ramach modułu dotyczącego Polski 
udostępniane są ok. 20-letnie 
pełnotekstowe archiwa czasopism 
takich jak: Puls Biznesu, 
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC 
Monitoring,  Dziennik Gazeta Prawna, 
Wprost, Computerworld, Przegląd 
Komunalny, Rynek Zdrowia. 

 

  

Zawiera między innymi: pełne teksty 
artykułów z prasy codziennej oraz 
czasopism branżowych, pełne teksty 
artykułów agencyjnych, sprawozdania 
finansowych spółek publicznych i 
niepublicznych, analizy oraz raporty 
branżowe, informacje na temat firm, 
notowania giełdowe, dane statystyczne, 
dane makroekonomiczne. 
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Materiały szkoleniowe w BU KUL  



Dziękuję za uwagę 
oraz życzę owocnej pracy 
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