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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

W tym miejscu można 
zobaczyć jakimi bazami 
dysponuje w tej chwili 

Biblioteka i wejść do nich 
po zalogowaniu się na 

konto biblioteczne

Ponadto w aktualnościach
zamieszczane są 

informacje o nowych bazach
zakupionych przez KUL
oraz bazach w dostępie 
testowym (czasowym)



Bazy danych aktualnie dostępne 
(stan zmienia się każdego roku)



Do baz danych
można wejść ze strony e-kul

przez Narzędzia
a następnie

Zasoby WWW

Korzystając z baz
danych poza siecią KUL

należy się zalogować
na konto biblioteczne



Przy próbie wejścia w
wybraną bazę danych poza  

siecią KUL pojawi się 
okienko  logowania (jak ze 

strony  Biblioteki)



RODZAJE BAZ 
DANYCH

Bazy dziedzinowe 

– zbiory  informacji z jednej lub kilku 
pokrewnych dziedzin np. 

EBSCO - ATLA Religion Database  
EBSCO – PsycInfo

System Informacji Prawnej LEX
 

Bazy dziedzinowe 

– zbiory  informacji z jednej lub kilku 
pokrewnych dziedzin np. 

EBSCO - ATLA Religion Database  
EBSCO – PsycInfo

System Informacji Prawnej LEX
 

Bazy abstraktowe lub adnotowane
 

– oprócz opisu publikacji posiadają dodany 
abstrakt i słowa kluczowe np. np. 

L’Annee Philologique

Bazy abstraktowe lub adnotowane
 

– oprócz opisu publikacji posiadają dodany 
abstrakt i słowa kluczowe np. np. 

L’Annee Philologique

Bazy bibliograficzne 

– czyli spisy publikacji np. 
Elektroniczna bibliografia nauk teologicznych

Bazy bibliograficzne 

– czyli spisy publikacji np. 
Elektroniczna bibliografia nauk teologicznych

Bazy pełnotekstowe 

z dostępem do pełnych treści dokumentów 
np. JSTOR czy Library of Latin Texts Online

Bazy pełnotekstowe 

z dostępem do pełnych treści dokumentów 
np. JSTOR czy Library of Latin Texts Online

Bazy wielodziedzinowe

- zbiory informacji i pełnych tekstów 
z wielu dziedzin np..

Taylor & Francis Journals
Wiley Online Library
 ProQuest Central 





Wejście ze strony BU KUL
Zakładka „Bazy danych” Wejście z e-kul →

Narzędzia → 
Zasoby WWW →

EBSCO

Żeby z baz EBSCO korzystać
zdalnie, trzeba być zalogowanym

na konto biblioteczne



WYSZUKIWANIE W EBSCO HOST

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

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

Obecnie mamy dostęp do następujących baz z 
grupy EBSCO:

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

 teologia:  Atla Religion Database with Atla serials PLUS
 psychologia: APA PsycArticles, APA PsycInfo, APA        

PasycTest, APA PsycTherapy
 ochrona środowiska: GreenFILE
 nauki o zdrowiu, medycyna: CINAHL Complete, 

MEDLINE Complete, AHFS Consumer Medication 
Information, Health Source – Consumer Edition, Health 
Source: Nursing/Academic Edition

 filozofia: Philosophers Index with Full Text
 biznes i ekonomia: Business Source Ultimate, Regional 

Business News
 Prawo: LegalSource
 pedagogika: ERIC, Teacher Reference Center
 informacja naukowa: Library, Information Science & 

Technology Abstracts
 Sociologia: Sociology Source Ultimate
 Inne: Agricola, European Views of the Americas: 1493 

to 1750, Newspaper Source

EBSCO pozwala na  ustawienie 
interfejsu  w dowolnym języku



Przykładowe bazy EBSCO
Bazy ogólnodziedzinowe

Academic Research Source eJournals

Zbiór ponad 5000 czasopism pełnotekstowych 
o zasięgu międzynarodowym (w tym

370 polskich). Obejmuje m.in. psychologię, nauki 
humanistyczne, medyczne, przyrodnicze, polityczne

naukę języków, literaturoznawstwo, edukację, prawo, 
biznes i ekonomię, ochronę środowiska, 

Academic Research Source eBooks

Wielodziedzinowa kolekcja książek elektronicznych

Academic Search Ultimate

Wielodziedzinowa pełnotekstowa baza 
publikacji naukowych (rozszerzona wersja bazy 

Academic Search Complete)
– ponad 10 000 artykułów

z czasopism w j. angielskim i w innych językach
ebook Collection

Newspaper Source

Pełnotekstowe wersje 
ponad 40 amerykańskich 

i międzynarodowych gazet oraz
wybranych artykułów z 389 regionalnych

gazet wydawanych w USA, 
a także

pełnotekstowe transkrypcje
programów radiowych i telewizyjnych

MasterFILE Reference
Ebook Collection

Referencyjny zbiór książek elektronicznych
z różnych dziedzin (m.in. biografie, historia, 

literatura, genealogia, zdrowie,
rodzicielstwo, rodzina, finanse, 

polityka, architektura, naukoznawstwo,
sport, podróże

OpenDissertation

Baza abstraktowa - metadane
rozpraw doktorskich i prac dyplomowych

eBook Open Access (OA)
Collection



Przykładowe bazy EBSCO
Psychologia

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 American Psychological 
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.



Przykładowe bazy EBSCO
Teologia i Filozofia

ATLA Religion Database 
With ATLA Serials PLUS

Indeks artykułów z czasopism naukowych, 
artykułów prasowych, recenzji książek,

esejów z zakresu religioznawstwa i teologii, studiów
biblijnych, historii Kościoła oraz religii 

w kontekście społecznym.

Obejmuje teksty od końca XIX w. do dziś z 2400 tytułów
czasopism, 460 000 rekordów książek,

w 20 językach z 40 krajów; 3 mln rekordów 
bibliograficznych

Philosophers Index with Full Text

Bibliograficzna baza danych opracowana 
przez Philosopher’s Information Center. 

obejmuje badania naukowe ze wszystkich
obszarów filozofii, opublikowane od 1940 r.



Przykładowe 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 połaczona z bazą MEDLINE 
(abstraktową)

CINAHL Complete

Kolekcja materiałów z czasopism
z zakresu pielęgniarstwa i opieki medycznej. 

w bazie zindeksowanych jest ponad 1300 tytułów
periodyków – baza pełnotekstowa

AHFS Consumer Medication 
Information

Informacje dla pacjentów m.in. lekach
w j. angielskim i hiszpańskim – baza

publikowana przez American Society of
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 – baza pełnotekstowa



Przykładowe bazy EBSCO
Biznes i ekonomia 

 Prawo
Ochrona środowiska 

Business Source Ultimate

Kolekcja artykułów z recenzowanych czasopism
(Tematyka: aktualne trendy w biznesie,

ekonomia, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie, marketing, handel,

rozwój gospodarczy, księgowość, zmiany biznesowe,
studia przypadków, raporty ekonomiczne,

analizy SWOT, profile przedsiębiorstw,
wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami

i analitykami)

- baza pełnotekstowa – indeksowanych jest 4236 
tytułów czasopism (w modelu zamkniętym i 

w open access)

Green FILE

Kolekcja badań z zakresu wpływu człowieka na 
Środowisko – publikacje naukowe, 

rządowe, popularnonaukowe (m.in. globalne 
ocieplenie, budownictwo przyjazne środowisku, 

zanieczyszczenie środowiska, zrównoważona 
gospodarka rolna, energia odnawialna,

rycykling)

Legal Source

Kolekcja materiałów naukowych 
dla prawników, pedagogów, pracowników 

bibliotek prawniczych i innych osób 
związanych z prawem (m.in. sądownictwo, 
prawo międzynarodowe, prawo federalne, 

prawo karne, zorganizowana przestępczość, 
prawo medyczne, prawo pracy, 

etyka, ochrona środowiska)

- baza pełnotekstowa artykułów z uznanych
czasopism prawniczych (ponad 

1200 tytułów, ponad 2,5 rekordów 
bibliograficznych)

Regional Business News

Kolekcja pełnotekstowych materiałów 
Z regionalnych publikacji biznesowych 

– ponad 80 tytułów

Agricola

Baza bibliograficzna obejmująca publikacje 
związane z rolnictwem



Przykładowe bazy EBSCO
Pedagogika
Socjologia 

Informacja naukowa

  

ERIC

Kolekcja obejmuje literaturę i zasoby edukacyjne, 
obejmuje ponad 1,3 mln. rekordów bibliograficznych,

Umożliwia dostęp do informacji z czasopism
Uwzględnianych w Current Index of Journals

in Education oraz Resources in Education Index.

Baza obejmuje m.in. sprawozdania z badań, przewodniki
programowe i dydaktyczne, materiały konferencyjne, 

rozprawy i tezy

Teacher Reference Center

Indeksy i abstrakty dotyczące artykułów
z najpopularniejszych czasopism i periodyków

dla nauczycieli i opiekunów. 
Baza ma wspomóc pracę pedagogów

Sociology Source Ultimate

Kolekcja niezbędna dla badaczy zajmujących się
ludzkimi zachowaniami, relacjami międzyludzkimi

(m.in. tożsamość płciowa, małżeństwo,
rodzina, rozwój dziecka, demografia, migracja, 
socjologia polityczna, socjologia wsi i miasta,

dyskryminacja, ubóstwo, ruchy społeczne,
religia, praca społeczna,

antropologia społeczno-kulturowa, 
historia socjologiczna)

Obejmuje 3174  tytułów czasopism, jest to
baza pełnotekstowa

Library, Information Science 
& Technology Abstract

Baza obejmuje takie zagadnienia jak: 
bibliotekarstwo, klasyfikację nauk, bibliometrię,

zarządzanie informacją naukową



PODSTAWOWY EKRAN WYSZUKIWANIA UMOŻLIWIA OGRANICZANIE  BĄDŹ 
ROZSZERZANIE WYSZUKIWANIA

Aby przeprowadzić  
wyszukiwanie podstawowe  

należy wprowadzić  
wyszukiwane hasło

w polu wyszukiwawczym

Opcje wyszukiwania  
pozwalają rozszerzyć

bądź zawęzić wyszukiwanie

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

UWAGA!
Każda z baz EBSCO 

ma własne specyficzne
zasady wyszukiwania - 

nie wszystkie są 
pełnotekstowe,
niektóre tylko

bibliograficzne 
lub abstraktowe.

Część korzysta z własnych
tezaurusów 

(np. MEDLINE)



WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

… 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



Zaczynamy od wprowadzenia terminu wyszukiwawczego w pierwszym polu,
a następnie z rozwijanej listy wybieramy pole do wyszukania, np. SU Pojęcia tematu.



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

na wybrany język

Jeśli plik jest w 
html można tekst 
odsłuchać. Można 

też tekst 
przetłumaczyć 
automatycznie

na wybrany język



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.



Bazy pełnotekstowe, wielodziedzinowe



JST
OR

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.



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

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.



Możemy przeprowadzić wyszukiwanie 
proste – podobnie jak w wyszukiwarkach 

bibliotecznych (słowo, kilka słów, 
wyrażenie)

Możemy przeprowadzić wyszukiwanie 
proste – podobnie jak w wyszukiwarkach 

bibliotecznych (słowo, kilka słów, 
wyrażenie)

… lub 
wyszukiwanie

zaawansowane 

… lub 
wyszukiwanie

zaawansowane 

Możemy ograniczyć wyszukiwanie 
do typu dokumentu, języka 

publikacji, daty wydania i tytułu 
czasopisma

Możemy ograniczyć wyszukiwanie 
do typu dokumentu, języka 

publikacji, daty wydania i tytułu 
czasopisma



Wyniki wyszukiwania dla 
hasła „Church Fathers”

Wyniki wyszukiwania dla 
hasła „Church Fathers”

Podobnie jak w innych bazach, także w JSTOR możemy 
ograniczyć wyniki wyszukiwania poprzez zastosowanie faset

Podobnie jak w innych bazach, także w JSTOR możemy 
ograniczyć wyniki wyszukiwania poprzez zastosowanie faset

Możemy pobrać tekst w 
formacie pdf

Możemy pobrać tekst w 
formacie pdf



Możemy pobrać 
cytowanie w formacie 
MLA, APA lub Chicago

Możemy pobrać 
cytowanie w formacie 
MLA, APA lub Chicago

Możemy pobrać opis 
bibliograficzny za pomocą 

wybranego menadżera 
bibliografii

Możemy pobrać opis 
bibliograficzny za pomocą 

wybranego menadżera 
bibliografii



Możemy tekst wysłać sobie 
mailem, przesłać na 

Facebooka czy Twittera

Metadane 
publikacji



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



Wielodziedzinowa baza danych, zawiera 47  podbaz 
ze 175 domen.

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



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.



Bazy bibliograficzne
Bazy abstraktowe 

Bazy zawierające wydawnictwa źródłowe



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 indeks, 
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)

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. 

Preszukiwane są wszystkie pola



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

nowych rekordów. Plik można 
wyekspotować. 
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



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



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



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.



Patrologia Orientalis Database

Spis treści bazy

Tu można wpisać 
autora, fragment 

tytułu… itd..

Po wejściu w konkretny tytuł otrzymamy 
pełny tekst wraz z tłumaczeniem



Patrologia Orientalis Database

Języki edycji Oryginalny tekst może być tłumaczony na 
angielski, francuski, łacinę i grekę



Patrologia Orientalis Database

Można bazę 
przeglądać 

poprzez temat 
(subject)



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.



Sources Chrétiennes Online (SCO) 

Po wejściu w 
zakłądkę 
„Browse” 
możemy 

zobaczyć spis 
wszystkich 

tomów SCO



REJESTRACJA

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



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

Szybkie łącza do 
bezpłatnych i 

licencjonowanyc
h zasobów 
(Google, 

WorldCat, JSTOR, 
L'Année 

philologique, Brill 
Online i inne)



Aby przejść 
dalej należy 

kliknąć w ten 
przycisk 

znajdujący się 
przy wybranej 

pozycji



Rezultat 
wyszukiwania



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.



Warto skorzystać z pomocy jaką oferuje 
wydawca



Na stronie TLG udostępniane są tutoriale 
szkoleniowe pomagające poruszać się w bazie



BAZY BIBLIOMETRYCZNE

Bazy czasopism



SCOPUS



Web of Science



  DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ
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