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PsycARTICLES

• Bogata baza pełnotekstowych

źródeł recenzowanych naukowo 

z zakresu psychologii 

• Zapewnia dostęp do artykułów 

recenzowanych z ponad 100

czasopism publikowanych przez APA 

i organizacje pokrewne

• Obejmuje m.in. artykuły z czasopism 

i recenzje książek

Bazy American Psychological Association (APA)
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110 czasopism

(ponad 200.000 

artykułów) 

Czasopisma 

w większości od 

pierwszego 

numeru

Vol. 1, Issue 1

Aktualizacja 

bazy dwa razy 

w tygodniu
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Wysokie uznanie 

czasopism APA i ich 

szerokie wykorzystanie 

znajduje odzwierciedlenie 

w tym, że 70% czasopism 

APA otrzymało w 2013 r. 

ISI Impact Factors®.
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APA PsycINFO

Baza bibliograficzna
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PsycINFO
bogaty zasób dostępnej literatury dotyczącej wyników badań 

naukowych z zakresu psychologii

Abstrakty i dane 

bibliograficzne dla 

wyników badań 

naukowych

Aktualnie 

4,801,629 rekordów
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Aktualizacja

Dwa 

razy w 

tygodniu
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Zasięg

1597–
teraz, 

z częściowym 

pokryciem od

1880 r.
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Czasopisma

Blisko 

2,500
czasopism

Rekordy z 

czasopism 
— 80% bazy

99% 
czasopism 

recenzowanych 

naukowo
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Książki

Rekordy 

książek —

3% 

Rekordy 

rozdziałów 

książek  —

8%
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Dysertacje

Rekordy 

dysertacji —

12%
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Zasięg globalny

Publikacje 

z ponad

50

krajów

Czasopisma w  

29 

językach
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Tezaurus PsycINFO

Główne 

i poboczne 
hasła. 

Maksymalnie 15 

haseł 

(5 głównych) dla 

rekordu

Ponad

8,400 

haseł 
kontrolowanych 



|  discovery.ebsco.com16

PsycINFO zawiera abstrakty, dane 

bibliograficzne, cytowania i inne 

opisowe materiały 

ALE

istnieje możliwość linkowania z bazy 

PsycINFO do pełnego tekstu
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Linkowanie przez tzw. Smart Link pozwala uzyskać 

dostęp do pełnego tekstu w PDF z innych baz
(z PsycARTICLES, Academic Search Ultimate, Sociology Source Ultimate)



Platforma 
EBSCOhost
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AND

Business and Strategy college or university Marketing not Viral

Business Strategy college university Marketing Viral

OR NOT

불리언 연산자 (Boolean Operators)를 이용한 기본 키워드 검색 방법

Wyniki, które obejmują co 

najmniej jeden termin w 

dowolnej kolejności

Uwzględnia termin 

Marketing, a nie 

uwzględnia Viral

Wszystkie wyniki dla dwóch 

terminów łącznie w dowolnej 

kolejności

Operatory Boolean
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Travel industry

EuropeAsia

(Asia or Europe) and travel 

industry

Wiele słów kluczowych można pogrupować za 

pomocą nawiasów (), aby uzyskać

dokładniejsze i bardziej specyficzne 

kombinacje operatorów boolowskich


