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UKRYTY INTERNETwww.kul.pl

Większość użytkowników  
zwykle rozpoczyna  
poszukiwania od Google

Trzeba jednak pamiętać  
wyszukiwarki typu Google  
indeksują tylko niewielką
część Internetu, otrzymujemy
też sporo wiadomości  
zbędnych

Duża część zasobów Internetu  jest 
niewidzialna dla  wyszukiwarek –
dotyczy to  m.in. informacji  
zgromadzonych w relacyjnych  
bazach danych, zasobów  
nietekstowych, chronionych  
hasłem, stron dla  użytkowników  
zarejestrowanych lub
dostępnych za opłatą

W Ukrytym Internecie znajduje  się 
sporo dokumentów  
recenzowanych, naukowych –
głównymi dostarczycielami  tych 
zasobów są twórcy i  sprzedawcy 
baz danych
i innych serwisów, wydawcy  
komercyjni, uczelnie,  instytucje i 
stowarzyszenia  naukowe

http://www.kul.pl/


Open Access - zagrożenia

www.kul.pl

W obiegu naukowym w wolnym dostępie znajdują się niestety także publikacje bez wartości naukowej, np. z tzw.

„drapieżnych czasopism” – jest bardzo trudno wyselekcjonować rzetelne badania od nierzetelnych. Niektóre badania

szkodzą prawdziwej nauce. Konieczne jest sprawdzanie informacji na które się powołujemy w swojej pracy.

O drapieżnej nauce i zagrożeniach płynących z nierzetelnego procederu

J. Nastalska-Wiśnicka, Drapieżna nauka, Przegląd Uniwersytecki KUL, 2020, T. 32, nr 2-3, s. 38-39. 

https://www.kul.pl/files/1120/przeg_nr_184-185_www.pdf

WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE NIE WSZYSTKO, CO ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE, MA WARTOŚĆ NAUKOWĄ

http://www.kul.pl/


PRZESZUKIWANIE ZASOBÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  KUL

Strona domowa BU KUL

Katalog Biblioteki

Multiwyszukiwarka  
PRIMO

Lista A-Z

Bazy danych  
udostępniane przez  

System HAN

Biblioteka cyfrowa

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI
I MULTIWYSZUKIWARKI  
BIBLIOTECZNE

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


KORZYSTANIE Z

www.kul.pl

Multiwyszukiwarka jest narzędziem  
typu “discovery and delivery”  
umożliwiającym przeszukiwanie  
wszystkich zasobów Biblioteki  
jednocześnie, a więc

• katalogu komputerowego

• zasobów elektronicznych (baz danych)

• Biblioteki Cyfrowej

Można przeprowadzić wyszukiwanie 
zaawansowane lub wyszukiwanie  
proste

http://www.kul.pl/


KORZYSTANIE Z

Wyszukiwanie proste: wystarczy
wpisać słowo lub kilka słów i kliknąć  

“szukaj” - system będzie przeszukiwał  
wszystkie zasoby, gdzie dane słowo  

lub słowa występują

Słowa można łączyć  
operatorami logicznymi  

AND, OR, NOT

Aby wyszukać całą frazę należy ją  
umieścić w cudzysłowie np.

“global warming”

? - zastępuje pojedynczy znak
w wyrazie np. wom?n

* - zastępuje dowolną liczbę znaków
np. cultur*

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


ROZSZERZANIE WYNIKÓW WYSZUKIWANIA

Listę wyników możemy rozszerzyć  
poprzez zaznaczenie pola  
“Poza siecią Biblioteki”

Przykład: wyszukiwanie przed  
rozszerzeniem – 314 772 wyników

Po rozszerzeniu: 1 065 121
wyników

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


– ZAWĘŻANIE WYNIKÓW

www.kul.pl

Ze względu na bardzo dużą liczbę otrzymanych wyników wyszukiwania niezbędne okazuje się  raczej ich ograniczenie niż 
rozszerzenie. Jedną z możliwości jest zastosowanie faset, które odwołują  się do różnych atrybutów publikacji. Taką opcję 

oferuje większość naukowych baz danych, a lista  ograniczników znajduje się przeważnie po lewej stronie ekranu. 

• Za pomocą faset można m.in.:

• ograniczyć wyniki wyszukiwania do wybranego rodzaju (lub rodzajów) prac

• ograniczyć wyświetlanie do konkretnych kolekcji (baz danych)

• wybrać konkretnego autora

• ograniczyć zakres lat, z których podchodzą publikacje (np. do ostatniego pięciolecia)  ograniczyć język publikacji

• wybrać tytuł czasopisma

• wybrać temat

http://www.kul.pl/


– ZAWĘŻANIE WYNIKÓW

Tu można skonkretyzować
swoje zapytanie zawężając wyniki

Tu otrzymamy informację  
czy jest dostępny

pełny tekst

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


– PRZEJŚCIE DO KONKRETNEJ POZYCJI

Tu pojawi się informacja  
w której bazie artykuł  

jest dostępny.
Po kliknięciu w link  

przekieruje nas do pełnego  
tekstu, który można zapisać,

wydrukować itd.

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


- E-PÓŁKA

Jeśli chcemy zapamiętać  
pozycję i zapisać ją na

e-półce, należy zaznaczyć  
gwiazdkę przy tej pozycji

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


E-PÓŁKA

www.kul.pl

• e-półka daje możliwość zapisywania  

rezultatów wyszukiwań na swoim  

osobistym koncie.

• Rekordy bibliograficzne można  
przeglądać później, wysłać mailem,  
wyeksportować do menadżera  
bibliografii lub pobrać jako listę w  
postaci tekstowej

• PRIMO pozwala na tworzerzenie

folderów, dzięki którym możliwe jest  

tworzenie zestawień bibliograficznych  

posegregowanych tematycznie

• Do każdego rekordu można dodać  

notatkę

http://www.kul.pl/


www.kul.pl

LISTA A-Z

A-Z obejmuje:
•czasopisma elektroniczne z pełnotekstowych baz 
sieciowych zakupionych dla KUL oraz 
prenumerowane przez KUL, jako indywidualne 
tytuły w wersji sieciowej
•duży wybór czasopism elektronicznych 
oferowanych w wolnym dostępie
•książki elektroniczne z kolekcji zakupionych przez 
Bibliotekę Uniwersytecką KUL.

E-zasoby A-Z umożliwiają:
•przeglądanie alfabetyczne i tematyczne 
dostępnych tytułów czasopism i pozycji 
książkowych
•wyszukiwanie czasopism i książek według 
początku tytułu, słów zawartych w tytule oraz 
numeru ISSN lub ISBN

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
Nukat.edu.pl

Możemy zawęzić wyniki  w 
zakresie m.in.

- - typu dokumentu
- roku wydania

- języka
- miejsca wydania

- tematu
- gatunku literackiego

- okresu którego dotyczy dokument
- twórcy

- powiązanej instytucji

Katalog Nukat przeszukuje
Jednocześnie 169 bibliotek  Współpracujących; 

znajdują się w nim  opisy książek, czasopism, 
artykułów,  dokumentów audiowizualnych

i innych materiałów bibliotecznych

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
Nukat.edu.pl

Pod rekordem bibliograficznym  
danej publikacji

otrzymujemy wykaz bibliotek  
w których się ona znajduje.

Po kliknięciu w nazwę
konkretnej biblioteki system  

przekierowuje nas do jej katalogu

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
Nukat.edu.pl

Jeśli jest możliwość  
dotarcia do pełnego  

tekstu w open access,  
w Nukat mamy link  

do niego

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
bn.org.pl

Katalog Biblioteki  
Narodowej pełni  
funkcję polskiej  

bibliografii narodowej
- odnotowuje wszystkie  

rodzaje materiałów

bibliotecznych

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
bn.org.pl

Wyszukiwarka  
działa na tych  

samych  
zasadach jak  

inne  
wyszukiwarki  
biblioteczne

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE –
bn.org.pl

Opis bibliograficzny
konkretnej pozycji

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE – KATALOG ROZPROSZONY  
BIBLIOTEK POLSKICH KARO

karo.umk.pl

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


WYSZUKIWARKI BIBLIOTECZNE
METAKATALOG KVK – KARLSRUHER VIRTUELLER
KATALOG https://kvk.bibliothek.kit.edu

Przeszukuje biblioteki  
niemieckie, austriackie,  
szwajcarskie, biblioteki  
narodowe na świecie,  

internetowe księgarnie,  
biblioteki cyfrowe

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA  I
BIBLIOGRAFIE

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE
http://cejsh.icm.edu.pl

CEJSH jest
elektroniczną, ogólnie  

dostępną (open  
access) bazą danych  

publikującą angielskie  
streszczenia artykułów,  

rozpraw oraz pozycji
przeglądowych, które  
ukazują się, głównie w  
językach narodowych,  

w czasopismach
poświęconych naukom  

społecznym i  
humanistycznym,  

wydawanych w krajach  
Europy Środkowo-

Wschodniej

www.kul.pl

http://cejsh.icm.edu.pl/
http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE
https://www.ceeol.com

CEEOL - archiwalna baza  
czasopism elektronicznych,  

obejmująca 2154 tytuły w 30  
językach z 32 krajów, z  

zakresu nauk społecznych,  
humanistycznych oraz  

dokumentów elektronicznych  
dotyczących zagadnień  
związanych z Europą

Środkową, Wschodnią i  
Południowo-Wschodnią.  

Wszystkie artykuły są  
dostępne w wersji

pełnotekstowej w formacie  
PDF. Baza zawiera również  
informacje biograficzne o  

autorach.

www.kul.pl

http://www.ceeol.com/
http://www.ceeol.com/
http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE
https://doaj.org

DOAJ to baza zawierająca  
spis międzynarodowych,  

recenzowanych  
czasopism naukowych
do których dostęp jest

darmowy.
Baza zawiera linki do

stron głównych  
czasopism, abstrakty, lub
pełne artykułu naukowe

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE 
DLA NAUKOWCÓW

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE
SCOPUS

BAZA DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO BIBLIOTECZNE

www.kul.pl

Bazę można wykorzystać do poszukiwań  
bibliograficznych, gdyż obejmuje najnowszą  

literaturę ze wszystkich dziedzin. Obecnie  
obejmuje obecnie ponad 75 milionów  

opisów bibliograficznych

http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE

SCOPUS
Można zawęzić  

wyniki  
wyszukiwania

Mamy informację  
o dostępności  

artykułu w open  
access

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


REPOZYTORIA I BIBLIOGRAFIE
WEB OF SCIENCE

BAZA DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU SIĘ NA KONTO BIBLIOTECZNE

Web of Science to  
zestaw baz  

abstraktowo-
bibliograficznych.

Wykorzystuje się ją  
przede wszystkim do  

poszukiwania cytowań,  
ale można ją też
wykorzystać jako  

bibliografię

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


BIBLIOGRAFIE  
DZIEDZINOWE

I SPECJALISTYCZNE

• (przykłady)

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


BIBLIOGRAFIE DZIEDZINOWE I SPECJALISTYCZNE

-http://bazhum.muzhp.pl
Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych

http://bazekon.icm.edu.pl
Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism ekonomicznych

www.ipsb.nina.gov.pl
Internetowy Polski Słownik Biograficzny

www.kul.pl

http://bazhum.muzhp.pl/
http://bazekon.icm.edu.pl/
http://www.ipsb.nina.gov.pl/
http://www.kul.pl/


BIBLIOGRAFIE DZIEDZINOWE I SPECJALISTYCZNE

Polski Indeks Filozoficzny - http://pif.up.krakow.pl

Obejmuje opisy bibliograficzne książek, czasopism z pogranicza filozofii i innych dyscyplin od
1945 r.

https://bibliografia.ipn.gov.pl

Dokumentacja bibliograficzna do Historii Europy Środkowo-Wschodniej Herder-
Institut

http://www.litdok.de

www.kul.pl

http://pif.up.krakow.pl/
https://bibliografia.ipn.gov.pl/
http://www.litdok.de/
http://www.kul.pl/


BIBLIOGRAFIE DZIEDZINOWE I SPECJALISTYCZNE

Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl/

Elektroniczna baza Bibliografii Estreichera https://www.estreicher.uj.edu.pl/

Bibliografia Barahttp://bar.ibl.waw.pl/

www.kul.pl

http://pbl.ibl.poznan.pl/
https://www.estreicher.uj.edu.pl/
http://bar.ibl.waw.pl/
http://www.kul.pl/


NARZĘDZIA GOOGLE

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


GOOGLE BOOKS – GOOGLE KSIĄŻKI
https://books.google.pl

W Google books można  
wyszukiwać książki, przejść do  

pełnego tekstu lub do
fragmentu, zamówić książkę  

w księgarni internetowej oraz  
zapisać wyniki wyszukiwania  

w „Mojej bibliotece”

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


GOOGLE SCHOLAR
https://books.google.pl

Można sobie  
założyć profil,  
który będzie  

notować  
publikacje

własne i ich
cytowania

Wyniki wyszukiwania można  
zapisać w „Mojej bibliotece”

Google scholar to  
specjalistyczna  

wyszukiwarka do  
przeszukiwania baz  

danych zwierających  
publikacje z wielu dziedzin  

wiedzy, notuje też  
cytowania

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


GOOGLE SCHOLAR
https://books.google.pl

W wielu przypadkach  
Google scholar  

przekierowuje nas do  
pełnego tekstu

dostępnego w open
access

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


•

•

•

•

•

– WYSZUKIWARKA GOOGLE.PL 
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

• Całą frazę można wyszukać umieszczając ją w cydzysłowie np. „globalne ocieplenie”

• Za pomocą + dodajemy słowa, które muszą się koniecznie znaleźć w wynikach wyszukiwania, a  
za pomocą – wykluczamy dane słowo np. historia+Kościół, historia–Polska

Można stosować operatory logiczne AND, OR, NOT

Można stosować znaki maskujące: * zastępuje brakujące słowo w wyszukiwanej frazie jeśli  
wstawimy ją pomiędzy dwa wyrazy (bez spacji), może też zastąpić część wyrazu

np. „święty*Władysław” [wyszukuje np. frazę „święty król Władysław”, król* [wyszukuje król,  
królowa, królestwo, królewski itd.]

Można wybrać typ/rodzaj poszukiwanego dokumentu np. filetype:pdf „słowo”, filetype:ppt
„słowo”

Można poszukiwać konkretnego słowa tylko w tytule dokumentu np. intitle:słowo, lub w
tekście dokumentu np. intext:słowo

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


www.kul.pl

Źródła elektroniczne
(Bazy danych)

http://www.kul.pl/


JAK SKORZYSTAĆ Z ZASOBÓW
ELEKTRONICZNYCH DOSTĘPNYCH
W BIBLIOTECE 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 bez logowania się

Pracownicy i studenci KUL mają też możliwość 
zdalnego korzystania z

tych zasobów poza siecią KUL, na dowolnym 
urządzeniu z dostępem do

Internetu. Warunkiem jest posiadanie aktywnego 
konta bibliotecznego



Tu należy się  

zalogować  

na swoje  

konto  

biblioteczne



Logowanie

Po zalogowaniu się  
kliknięcie w to  

miejsce spowoduje  
Przeniesienie się 

na  stronę główną  
Biblioteki

Tu można skorzystać z  
multiwyszukiwarki

PRIMO  I przeszukiwać
wszystkie

zasoby Biblioteki jednocześnie



Numer karty bibliotecznej

(dla studentów: numer  
legitymacjipoprzedzony  

literką A)

Hasło do
konta bibliotecznego



Dostęp do baz – zasoby WWW

Logowanie do  

PRIMO (ExLIbris)



Przy próbie wejścia w
wybraną bazę danych poza  

siecią KUL pojawi się okienko  
logowania (jak ze strony  

Biblioteki)



BAZY DANYCH DOSTĘPNE AKTUALNIE 
W KUL - EBSCO

Academic Search Ultimate 
Agricola

ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS
AHFS Consumer Medication Information

Business Source Ultimate
CINAHL Complete 

ERIC
European Views of the Americas: 1493 to 1750 

GreenFILE
Health Source: Consumer Edition 

HealthSource: Nursing / Academic Edition 
eBook Collection

ERIC
Library, Information Science & Technology 

Abstracts

Legal Source 
Library, Informaton Science & 

Technology Abstracts
MasterFILE Premier

Medline
MEDLINE Complete 
Newspaper Source 

APA PsycArticles
APA PsycINFO

Regional Business News
eBooks Collection 

Sociology Source Ultimate
Teacher Reference Center

Philosopher's Index with Full Text
MathSciNet

Open Dissertation



Academic Search Ultimate

Baza Academic Search Ultimate oferuje studentom niespotykany dotąd zbiór recenzowanych naukowo,
pełnotekstowych czasopism, w tym wielu indeksowanych w wiodących indeksach cytowań. Połączenie
czasopism akademickich, magazynów, periodyków, raportów, książek i nagrań wideo zaspokaja potrzeby
naukowców praktycznie w każdej dziedzinie, począwszy od astronomii, antropologii, biomedycyny,
inżynierii, zdrowia, prawa i alfabetyzacji, a skończywszy na matematyce, farmakologii, analizie
rzeczywistości z perspektywy feministycznej, zoologii i wielu innych.

Agricola

Ta baza danych zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library
należącej do Ministerstwa Rolnictwa USA (Department of Agriculture). Baza AGRICOLA, której zakres
chronologiczny sięga roku 1970, zawiera ponad 4,8 mln cytowań. Cytowania pochodzą z artykułów z
czasopism, monografii, prac naukowych, patentów, oprogramowania, materiałów audiowizualnych oraz
raportów technicznych związanych z rolnictwem.



BAZY

ATLA Religion Database withATLASerial

Baza ATLA Religion Database® (ATLA RDB®) with ATLASerials® (ATLAS®) łączy bogaty indeks artykułów z
czasopism, recenzji książek oraz zbiorów esejów z wszystkich dziedzin związanych z religią oraz zbiór online
ATLA zawierający główne czasopisma dotyczące religii i teologii. Baza ATLA Religion Database zawiera ponad
620 000 cytowań z artykułów pochodzących z ponad 1 746 czasopism (575 już zindeksowano), ponad 250 000
cytowań z esejów wybranych z ponad 18 000 prac zbiorowych, a także ponad 570 000 cytowań z recenzji
książek i coraz większą liczbę cytowań multimedialnych. Baza ATLASerials udostępnia pełny tekst ponad 380
000 artykułów i recenzji książek w wersji elektronicznej. Baza opracowana została przez American Theological
Library Association.

ATLA Religion Database with ATLASerialsPLUS

Pełnotekstowa baza zawierająca całą zawartość bazy ATLA Religion Database with ATLASerials i oferująca
dostęp do 124 unikalnych pełnotekstowych tytułówczasopism.



BAZY

APA PsycARTICLES

PsycARTICLES® baza danych opracowana przez American Psychological Association (APA), to wiarygodne źródło
pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Baza zawiera przeszło 153 000
artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez stowarzyszenie American Psychological Association (APA) i
fundację Educational Publishing Foundation (EPF), a także zaprzyjaźnione organizacje, takie jak Canadian
Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group. Zakres chronologiczny materiałów sięga roku 1894, a zbiór
obejmuje niemal wszystkie czasopisma APA od wolumenu 1, wydanie 1.

APA PsycINFO

PsycINFO®, uznana baza danych American Psychological Association (APA) obejmująca abstrakty artykułów z 
czasopism naukowych, rozdziały książek, książki i prace naukowe, to największy zasób tekstów recenzowanych z 
dziedziny nauki behawioralnej i zdrowia psychicznego. Zawiera ponad 3 mln rekordów i streszczeń z cyfrowymi 
identyfikatorami obiektu (DOI), których zakres chronologiczny sięga XVII wieku. Teksty z czasopism, z których 
najstarsze pochodzą z XIX wieku, obejmują międzynarodowe materiały wybrane z około 2500 czasopism w 
dziesiątkach języków.



Business Source Complete

Baza Business Source Ultimate pełni funkcję solidnego biznesplanu dla studentów – oferuje bezprecedensowe bogactwo
recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających informacje historyczne oraz
dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie
biznesu.

Regional Business News

Ta baza danych zawiera pełnotekstowe materiały regionalnych publikacji biznesowych. Regional Business
News obejmuje ponad 80 publikacji biznesowych na temat wszystkich obszarów miejskich i wiejskich wewnątrz
Stanów Zjednoczonych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełna listę tytułów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej
informacji.

Legal Source

Baza Legal Source jest doskonałym źródłem informacji dla prawników, pedagogów, ludzi biznesu, pracowników bibliotek
prawniczych i innych osób związanych z prawem. Dzięki szerokiemu zakresowi pełnotekstowych wersji uznanych czasopism
prawniczych Legal Source stanowi miarodajne źródło informacji na temat aktualnych problemów, badań i trendów w
dziedzinie prawa. Zbiór obejmuje ponad 1200 czasopism pełnotekstowych i ponad 2,5 mln rekordów, w tym recenzje książek i
odnośniki do spraw. Legal Source oferuje informacje dotyczące dziedziny prawa i zagadnień prawniczych, takich jak
sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy,
etyka i ochrona środowiska.



BAZY

ERIC (Education Resource Information Center)

Baza ERIC, Education Resource Information Center, udostępnia literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln 
rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in 
Education oraz Resources in Education Index.

TEACHER REFERENCE CENTER 

Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism i periodyków 
dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.



BAZY

BAZY DOTYCZĄCE MEDYCYNY, PIELĘGNIARSTWA, SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ, 
NAUK O ZDROWIU:

MEDLINE

Health Source - Consumer Edition

Health Source: Nursing/Academic Edition

CINAHL

AHFS Consumer Medication Information



BAZY

Philosophers Index with Full Text

The Philosopher’s Index™ jest aktualną i obszerną bibliograficzną bazą danych opracowaną przez 

Philosopher’s Information Center. Obejmuje badania naukowe ze wszystkich głównych obszarów 

filozofii. Baza The Philosopher’s Index, uznawana za najbardziej skrupulatny wykaz fachowych 

czasopism z tej dziedziny, zawiera autorskie abstrakty badań naukowych opublikowanych w 

czasopismach i książkach, w tym publikacjach włączonych do antologii oraz recenzjach książek. The 

Philosopher’s Index zawiera badania publikowane począwszy od 1940 roku i obejmuje ponad 680 

czasopism z przeszło 50 krajów w wielu językach.

Sociology Source Ultimate

Baza Sociology Source Ultimate zawiera materiały niezbędne studentom badającym aspekty 

ludzkich zachowań i interakcji. Tematyka obejmuje tożsamość płciową, małżeństwo i rodzinę, 
demografię, socjologię polityczną, religię i antropologię społeczno-kulturową.



BAZY

eBook Collection
Kolekcja 39 pełnotekstowych e-booków.

GreenFILE
Baza GreenFILE zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka 
na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat 
globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej 
gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych. Baza obejmuje indeksy i abstrakty ponad 1 000 
000 rekordów jak również pełny tekst ponad 15 000 rekordów z publikacji w wolnym dostępie (Open 
Access).

Newspaper Source
Baza Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i 
międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 
regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów 
radiowych i telewizyjnych.



BAZY

Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indeksuje ponad 560 głównych czasopism
tematycznych, blisko 50 czasopism priorytetowych oraz niemal 125 wybranych czasopism; obejmuje
również książki, raporty dotyczące badań oraz ich przebieg. Zakres tematyczny obejmuje bibliotekarstwo,
klasyfikację, katalogowanie, bibliometrię, pobieranie informacji online i zarządzanie informacjami itd.
Zakres chronologiczny bazy sięga połowy lat 60. XX wieku.

MasterFILE Premier

Multidyscyplinarna baza danych, zaprojektowana specjalnie dla bibliotek publicznych, udostępnia pełny tekst 
niemal 1700 czasopism, których zakres chronologiczny sięga 1975 r. Zakres tematyczny MasterFILE 
Premier obejmuje właściwie wszystkie dziedziny wiedzy. Baza zawiera również pełnotekstowe wersje niemal 
500 książek referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą 
ponad 592 000 fotografii, map i flag. Baza jest aktualizowana codziennie poprzez EBSCOhost.



BAZY

Open Dissertations

Baza OpenDissertations jest ogólnodostępną bazą stworzoną w celu zapewnienia pomocy
badaczom w wyszukiwaniu zarówno historycznych, jak i współczesnych rozpraw doktorskich i
prac dyplomowych. Stworzona przy szczodrym wsparciu Fundacji H.W. Wilsona oraz
Congregational Library & Archives w Bostonie, korzysta z opublikowanej wcześniej witryny
EBSCO American Doctoral Dissertations, a także z dodatkowych metadanych prac doktorskich
udostępnianych przez wybrane uczelnie i uniwersytety z całego świata. Dzięki temu, że naukowcy
będą mogli korzystać z cytatów badań prowadzonych przez absolwentów z okresu od początku XX
wieku aż do chwili obecnej, baza ta będzie się stale powiększać dzięki regularnym aktualizacjom i
nowym partnerstwom z instytucjami przyznającymi tytuły naukowe.



JSTOR

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.

BAZY DANYCH DOSTĘPNE AKTUALNIE W KUL - JSTOR



Arts & Sciences I – Ekonomia i finanse, historia, nauki o 
polityce i administracji, nauki socjologiczne

Arts & Sciences II – Ekonomia i finanse, historia, 
archeologia,  językoznawstwo, literaturoznawstwo
Arts & Sciences III – Ekonomia i finanse, historia, 

archeologia,  językoznawstwo, literaturoznawstwo
Arts & Sciences IV –

Arts & Sciences V – nauki o sztuce, Filozofia,  
językoznawstwo, literaturoznawstwo

Aktualnie posiadamy dostęp do 10 kolekcji: 

Arts & Sciences VII - nauki o sztuce, archeologia, filozofia, 

historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, ekonomia i 

finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji 

społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o 

zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, 

pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia, nauki o kulturze i 

religii, nauki o sztuce

Arts & Sciences VIII

Arts & Sciences XII

Arts & Sciences XIII - językoznawstwo, literaturoznawstwo, 

Filozofia, nauki teologiczne, nauki o kulturze i religii, nauki o 

sztuce, sztuki muzyczne, Historia

Arts & Sciences XV



Social Science & Humanities Library – pełnotestowa baza 
obejmująca 2,903 czasopism

Obejmuje takie dziedziny jak:
Antropologia, archeologia i dziedzictwo kulturowe

Sztuka i humanistyka
Biznes, zarządzanie i ekonomia

Kryminologia i prawo
Edukacja
Geografia

Biblioteka i informacja naukowa
Media, kultura i komunikacja

Zdrowie psychiczne i opieka społeczna
Polityka, stosunki międzynarodowe i badania terenowe

Psychologia
Socjologia i dyscypliny pokrewne

Sport, rekreacja i turystyka
Studia strategiczne, obrona i bezpieczeństwo

BAZY DANYCH DOSTĘPNE AKTUALNIE W KUL 



Wielodziedzinowa baza danych, zawiera 47 
podbaz ze 175 domen. 

Obejmuje również bazę abstraktów rozpraw 
doktorskich ProQuest oraz Thesis A&I - streszczeń 

rozpraw doktorskich.



ABI / Inform Trade & Industry -
ekonomia i finanse

Nursing & Allied Health Database -
Nauki o zdrowiu, Medycyna

Education Database -
pedagogika, psychologia, nauki o zdrowiu, 
nauki o komunikacji społecznej i mediach, 

nauki o kulturze i religii, nauki o 
kulturze fizycznej, nauki socjologiczne 

ProQuest Dissertations & Theses 
A&I - abstrakty prac magisterskich i 

doktorskich; często również 
podgląd pełnego tekstu pierwszych 

20 stron pracy
(wszystkie dziedziny)

Advance Technologies & Aerospace 
Database

Research Library -
wielodziedzinowa

Career & Technical Education Database - nauki o Ziemi i środowisku, ekonomia i 

finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o 

sztuce, nauki biologiczne, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o komunikacji 

społecznej i mediach, nauki prawne, informatyka techniczna i telekomunikacja, 

inżynieria chemiczna, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, 

inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o 

zdrowiu, nauki medyczne, sztuki muzyczne, technologia żywności i żywienia, 

nauki o bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, 

psychologia, inżynieria lądowa i transport

Agricultural and Environmental 
Science Database - inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka, nauki biologiczne, 
nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o 

ziemi i środowisku, nauki o zdrowiu, nauki 
medyczne



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.



Polski system informacji prawnej, wydawany
przez Wolters Kluwer Polska (zawiera akty
prawne, orzecznictwo, komentarze, głosy,
piśmiennictwo

System informacji prawnej w  
Polsce stworzony przez  
Wydawnictwo C.H. Beck

Bazy prawnicze

OBYDWIE BAZY DOSTĘPNE
w sieci KUL ,

czasowo w dostępie zdalnym



BAZY BIBLIOMETRYCZNE

Bazy czasopism



Library of Latin Texts Online

Możliwy jest jednoczesny dostęp dla trzech 
użytkowników

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



Sources Chrétiennes Online (SCO) 

Seria „Sources Chrétiennes” 
obejmuje około 600 krytycznych 
wydań tekstów Ojców Kościoła 
wraz z tłumaczeniem tekstów 

chrześcijańskich z języka 
greckiego i łacińskiego oraz 

języków orientalnych, takich jak 
syryjski, aramejski i gruziński.



Patrologia Orientalis Database

Korpus tekstów patrystycznych 
kościołów wschodnich opublikowanych 
w serii "Patrologia Orientalis". Zawiera 

234 teksty opublikowane w języku 
oryginalnym i w tłumaczeniach, z 

możliwością przeszukiwania.



Thesaurus Linguae Graecae
Korpus literatury greckiej od 

starożytności do współczesności, wraz 
ze słownikiem, w formie cyfrowej. 

Opracowywany przez ośrodek badań 
nad literaturą grecką przy University of 

California, Irvine. Obejmuje 
zdigitalizowaną grecką literaturę od 

Homera aż po upadek Konstantynopola 
w 1453 roku, a także słowniki dostępne 
online, jak Liddel-Scott-John (LSJ) i inne.



BAZY BIBLIOMETRYCZNE

Baza tworzona przez Thomson Reuters
indeksuje kilkanaście tys. czasopism,
monografie oraz materiały konferencyjne.
Oprócz standardowych informacji
bibliograficznych zawiera także bibliografie
załącznikowe, które składają się na ponad
miliard cytowań

SCOPUS jest największą bazą indeksującą  
recenzowane publikacje naukowe,  materiały 
konferencyjne i patenty  (obecnie ponad 75 
milionów prac,  dane o cytowaniach
przekraczają  półtora miliarda, indeksuje blisko 
40  tys. czasopism) jakość zapewniają
rygorystyczne kryteria doboru źródeł
dane są rzetelne i obiektywne w  ponad 40 
językach (także w języku  polskim)



BIBLIOTEKI  
CYFROWE

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


BIBLIOTEKI CYFROWE – FEDERACJA BIBLIOTEK CYFROWYCH
https://fbc.pionier.net.pl

FBC to serwis ułatwiający  
odnalezienie zasobów  
cyfrowych dostępnych  

przez Internet w polskich  
rozproszonych  

bibliotekach cyfrowych.
Obecnie liczy już ponad  

6,5 mln obiektów

www.kul.pl

http://www.kul.pl/


BIBLIOTEKI CYFROWE – LUBELSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
http://lbw.lublin.eu

Lubelska Biblioteka  
Cyfrowa korzysta z  
multiwyszukiwarki  

PRIMO.
Jej częścią jest  

Biblioteka Cyfrowa  
KUL

www.kul.pl

http://lbw.lublin.eu/
http://www.kul.pl/


ww.kul.pl

BIBLIOTEKI CYFROWE –
BIBLIOTEKA CYFROWA KUL

https://dlibra.kul.pl/dlibra

http://www.kul.pl/


BIBLIOTEKI CYFROWE 
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA CYFROWA 

HTTP://PBC.UP.KRAKOW.PL/DLIBRA

Poza regionalnymi bibliotekami
cyfrowymi są również biblioteki
tematyczne

www.kul.pl

http://PBC.UP.KRAKOW.PL/DLIBRA
http://www.kul.pl/


BIBLIOTEKI CYFROWE – EUROPEANA
https://www.europeana.eu/portal/pl

www.kul.pl

http://www.europeana.eu/portal/pl
http://www.kul.pl/


CYFROWE ARCHIWA

Zdigitalizowane zbiory archiwów państwowych 
są sukcesywnie zamieszczane w Internecie. 

Obecnie dostępne są: w serwisie 
szukajwarchiwach.gov.pl, którym administruje 
Narodowe Archiwum Cyfrowe i który docelowo 
prezentować ma zasoby wszystkich archiwów 

państwowych na prowadzonych przez nie 
stronach internetowych oraz na stronach 

instytucji z nimi współpracującymi.



NAC – Narodowe Archiwum Cyfrowe

W zbiorach Narodowego Archiwum 
Cyfrowego znajduje się ponad 15 

milionów zdjęć. 
Fotografie pochodzą z okresu od lat 
czterdziestych XIX wieku aż po czasy 

współczesne, a blisko 90% z nich 
dotyczy czasów PRL.



Dziękuję za uwagę

www.kul.pl

http://www.kul.pl/

