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– WYSZUKIWARKA Google.com
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

• Całą frazę można wyszukać umieszczając ją w cydzysłowie np. „ojcowie Kościoła”

• 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
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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 zakładce 

„Moja bibliotece”
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GOOGLE SCHOLAR
https://scholar.google.com

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
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GOOGLE SCHOLAR

www.kul.pl

W wielu 
przypadkach  

Google scholar  
przekierowuje nas

do  pełnego
tekstu

dostępnego w
open

access

Można sprawdzić kto 
cytował dany tytuł, 
co pozwoli znaleźć 
teksty na podobny 

temat

http://www.kul.pl/


OPEN ACCESS

• Open Access (OA, otwarty dostęp) to światowy ruch 
społeczny powstały na początku lat 90 XX w., którego 
celem jest bezpłatny dostęp on-line do wersji 
cyfrowych publikacji naukowych, wyników badań i 
materiałów edukacyjnych dla każdego użytkownika 
Internetu. Dotyczy to zwłaszcza publikacji i wyników 
badań finansowanych ze środków publicznych.

Co publikuje się w wolnym (otwartym) dostępie?
• artykuły w czasopismach naukowych
• monografie i ich fragmenty
• dane badawcze



OA • Artykuły Open Access są dostępne online 
natychmiast, dla wszystkich, w każdej chwili i z 
każdego miejsca na świecie. Docierają do znacznie 
większej grupy czytelników niż teksty wymagające 
płatnych subskrypcji. Dokumenty cyfrowe są też 
przyjazne dla środowiska.

• Wyniki badań stają się dobrem powszechnym. W 
związku z tym można z nich bezpłatnie korzystać 
przy kolejnych badaniach lub wykorzystać w 
przemyśle, np. przy produkcji nowych leków.

• Powszechny dostęp do wyników badań naukowych 
pozwala w większym stopniu kształtować opinię 
publiczną.

• Artykuły dostępne bezpłatnie online trafiają także do 
naukowców zajmujących się innymi dziedzinami lub 
osób niezwiązanych bezpośrednio ze środowiskiem 
naukowym.



Repozytoria i bibliografie 
https://doaj.org

www.kul.pl

DOAJ to baza zawierająca 
spis międzynarodowych,

recenzowanych czasopism 
naukowych

do których dostęp jest 
darmowy. 

Baza zawiera linki do stron 
głównych 

czasopism, abstrakty lub 
pełne artykuły naukowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Abstrakt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publikacja_naukowa


DOAJ - Directory of Open Access Journals

.

Dzięki rozwijanej liście możemy serwis 
przeglądać za pomocą różnych haseł 

wyszukiwawczych



DOAJ - Directory of Open Access Journals

Można przejrzeć tematy 
dostępne w DOAJ

Do tej bazy odsyła ze strony 
Biblioteki KUL 
narzędzie A -Z
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CEEOL
(Central and Eastern 

European Online Library)

Internetowa biblioteka 

Europy Środkowo-

Wschodniej jest 

repozytorium pełnych 

indeksowanych 

dokumentów z dziedziny 

publikacji z zakresu nauk 

humanistycznych i 

społecznych z Europy 

Środkowej i Wschodniej.

http://www.kul.pl/
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Żeby w pełni skorzystać z bazy należy założyć sobie konto (zarejestrować się), po 
zarejestrowaniu można pobierać pełne teksty

http://www.kul.pl/
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Wyniki wyszukiwania
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CEJSH - The Central European 

Journal of Social Sciences and 

Humanities

elektroniczne, ogólnodostępne (open 

access) czasopismo gromadzące w 

internetowej bazie danych angielskie 

streszczenia artykułów i rozpraw, 

które ukazały się głównie w językach 

narodowych w czasopismach 

poświęconych naukom 

społecznym i humanistycznym, 

wydawanych w Europie Środkowej, 

przede wszystkim 

w Czechach, Polsce, Słowacji i 

na Węgrzech

http://www.kul.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czasopismo
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_narodowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_spo%C5%82eczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_humanistyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99gry
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W wielu przypadkach także 
z rekordu bibliograficznego 
CEJSH można pobrać pełny 

tekst

CEJSH

http://www.kul.pl/
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Zarówno do CEEOL jak i do CEJSH często przekierowuje nas wyszukiwarka Google

http://www.kul.pl/


www.kul.pl

Strony domowe czasopism 
zawierające ich archiwa

http://www.kul.pl/
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Repozytoria uczelniane 

Platforma Czasopism KUL
pozwala dotrzeć do
zasobów czasopism 

wydawanych na naszej Uczelni

http://www.kul.pl/
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W wielu przypadkach mamy dostęp do 
pełnego zasobu – od 1 numeru danego 

tytułu.

Tu jako przykład czasopismo 
„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 
wydawane na KUL, które jest w całości 

dostępne w open access
Od numeru 1 z 1958 roku

http://www.kul.pl/


www.kul.pl

Repozytoria instytucjonalne 
(np. uczelniane)

Repozytoria dziedzinowe 
(tematyczne)

Portale społecznościowe dla 
naukowców

Strony domowe naukowców

Gdzie jeszcze można poszukiwać 
materiałów naukowych?

http://www.kul.pl/


PREPRINT

jest wstępną wersją pracy
(dawniej zwaną maszynopisem
czy rękopisem),
która nie przeszła jeszcze
przez procedury recenzyjne
i publikacyjne u wydawców

POSTPRINT

jest artykułem naukowym
po recenzjach i korektach,
opublikowanym w czasopiśmie
naukowym, książce czy innym
zbiorze;
Jest to ostateczna wersja tekstu

W repozytoriach są 
zwykle publikowane 

preprinty
lub postprinty



Przykładowe archiwa dziedzinowe zawierające preprinty

Nazwa Adres strony www Zawartość

ArXiv https://arxiv.org/ fizyka, matematyka, informatyka, biologia, finanse, 
statystyka, elektrotechnika i nauki o systemach, ekonomia

bioRxiv https://www.biorxiv.org/ biologia, biochemia, biofizyka, ekologia, genetyka, 
mikrobiologia, farmakologia i toksykologia, fizjologia, 
zoologia

PsyDok http://psydok.psycharchives.de repozytorium tekstów naukowych z zakresu psychologii (w j. 
angielskim lub niemieckim)

PhilSci 
Archive

http://philsci-archive.pitt.edu/ repozytorium tekstów dotyczących filozofii nauk

RePec http://repec.org/ ekonomia

SocArxiv https://osf.io/preprints/socarxiv nauki społeczne

PsyArXiv https://psyarxiv.com nauki psychologiczne

https://arxiv.org/
https://www.biorxiv.org/
http://psydok.psycharchives.de/
http://philsci-archive.pitt.edu/
http://repec.org/
https://osf.io/preprints/socarxiv
https://psyarxiv.com/


Wyszukiwarki repozytoriów

• Directory of Open Access 
Repositories (OpenDOAR)

• http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

• OpenAIRE

• https://www.openaire.eu/

• Registry of Open Access 
Repositories (ROAR)

• http://roar.eprints.org/

• Disciplinary repositories

• http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_
repositories

Polskie repozytoria otwarte – https://depot.ceon.pl 
https://uwolnijnauke.pl/polskie-repozytoria-publikacji

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://www.openaire.eu/
http://roar.eprints.org/
http://oad.simmons.edu/oadwiki/Disciplinary_repositories


SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE 
DLA NAUKOWCÓW

www.kul.pl

Serwisy społecznościowe służą wymianie myśli pomiędzy 
naukowcami, warto się zarejestrować nie tylko po to, aby 

tam zamieszczać swoje prace, ale także dlatego, by 
skorzystać z publikacji zamieszczanych tam przez innych. 

Dają też możliwość kontaktu z daną osobą.

http://www.kul.pl/


Popularyzacja dorobku na portalach społecznościowych dla naukowców 

Najpopularniejsze portale społecznościowe dla naukowców:

Academia.edu - https://www.academia.edu 
ResearchGate – https://www.researchgate.net
Researcher ID – http://www.researcherid.com 

Inne:
Mendeley – https://www.mendeley.com
ORCID - https://orcid.org/

Istotną funkcją portali społecznościowych dla naukowców jest 
możliwość sprawdzenia popularności danej publikacji (liczby 
wyświetleń) – niektóre liczą także liczbę pobrań.

https://orcid.org/


Blogosfera naukowa

Blogi naukowców (naukowe) – tworzone najczęściej przez jedną osobę, piszącą głownie o 
prowadzonych przez siebie badaniach; pełnią 2 funkcje: rozpowszechniają już uzyskane i opublikowane 
wcześniej wyniki oraz stanowią „otwarty notatnik” dokumentujący prowadzone właśnie badania;

Blogi o nauce – tworzone najczęściej przez grupę osób, które poruszają szeroki wachlarz tematów 
naukowych, np. badania.net;

Blogi uczelniane – oficjalne blogi jednostek naukowych i uczelni wyższych prowadzone przez działy 
informacji lub promocji;

Agregatory blogów i wpisów naukowych – platformy zbierające w jednym miejscu pełne wpisy 
lub linki do wpisów;

Serwisy blogów naukowych – platformy (serwisy), na których zamieszczone są rożne blogi naukowe 
pod wspólną marką;

Mikroblogi naukowe – serwisy umożliwiające zamieszczanie krótkich informacji tekstowych, 
pojedynczych zdjęć lub filmików w ramach jednego wpisu.



Blogosfera naukowa - Badania.net



Dziękuję za uwagę

www.kul.pl

http://www.kul.pl/

