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od 1809 roku, wydawana jest przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych;

Bazy EBSCO w Bibliotece Głównej WAT
Bazy EBSCO w Bibliotece Głównej WAT dostępne są w ramach ogólnokrajowych licencji
akademickich, finansowanych w całości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• Health Source: Consumer Edition – baza zawiera czasopisma pełnotekstowe, monografie, broszury
oraz raporty „Clinical Reference Systems” dotyczące
ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny spor-

• Newspaper Source – baza zawiera teksty międzynarodowych artykułów prasowych, głównie amerykańskich, w języku angielskim. Oferuje pełnotekstowy dostęp do m.in. takich tytułów jak: „The Moscow
Daily News”, „The Times”, „The Sunday Times”, „Daily Mail”, „Bucharest Daily News”, „Budapest Sun”,
„Slovak Spectator”, „Toronto Star”, „Bangkok Post”,
„The Australian”, „Irish Times”, „Kuwait Times”, „Japan Times”, „Kyodo News International”, „The Economic Times”, „The Washington Post”, „USA Today”,
„Christian Science Monitor”, „Chicago Tribune”. Ponadto zawiera zapisy wiadomości nadawanych przez
amerykańskie stacje radiowe i telewizyjne;
• Regional Bussiness News – baza zawiera dostęp
do pełnych tekstów regionalnych wydawnictw amerykańskich, dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych USA;
• European Views of the Americas – baza bibliograficzna, która jest cennym źródłem informacji dla
bibliotek oraz osób zainteresowanych pracami dotyczącymi obu Ameryk, powstałymi w Europie w latach 1493–1750;

• Agricola – baza zawiera rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych,
patentów, materiałów audiowizualnych, raportów
i dokumentów źródłowych, dotyczące różnych aspektów rolnictwa i nauk pokrewnych. Rekordy bibliograficzne zaczerpnięto z National Agricultural Library;
• Business Source Complete – pełnotekstowa baza
danych zawierająca informacje dotyczące ekonomii
i biznesu. Obecnie Business Source Ultimate;
• ERIC – baza zawiera opisy bibliograficzne oraz linki
do pełnotekstowych dokumentów z zakresu szkolnictwa, edukacji, wychowania i nauk społecznych. Baza
oferuje archiwum od 1966 roku m.in. dokumentów
takich jak: „Chronicle of Higher Education”, „Innovations in Education & Teaching International”, „School
Planning & Management”, „British Journal of Educational Technology”, „Education Statistics Quaterly”.
Baza wydawana jest przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA;
• GreenFILE – baza zawiera dane dotyczące badań
wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych, m.in. na temat globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki
rolnej, energii odnawialnej i recyklingu;
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• Teacher Reference Center – baza zawiera indeksy i streszczenia recenzowanych naukowo czasopism
i magazynów dla nauczycieli. Tematyka materiałów
obejmuje m.in.: najnowsze badania pedagogiczne,
opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe
oraz nauczanie języków.

towej, żywienia, a także problemów zdrowotnych,
takich jak: rak, cukrzyca, alkoholizm, narkomania czy
problemy okresu starzenia. Ponadto zawiera opisy
leków z „AHFS Consumer Medication Information”;
• Health Source: Nursing/Academic Edition –
baza zawiera czasopisma pełnotekstowe, a wśród
nich czasopisma recenzowane naukowo, abstrakty
i cytowania z czasopism medycznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i opieki nad chorymi;

W styczniu 2019 roku Biblioteka Główna WAT, jako
członek konsorcjum EBSCO, w ramach licencji krajowej,
uzyskała dostęp do rozbudowanych baz Academic Search
oraz Business Source w wersji Ultimate.
Baza Academic Search Ultimate zapewnia dostęp
do kolekcji indeksowanych w cenionych bazach abstraktowych. Zbiory czasopism naukowych, magazyny, raporty, książki, a także materiały audiowizualne obejmujące
zagadnienia dotyczące astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, matematyki i farmakologii niewątpliwie usatysfakcjonują specjalistów z różnych dziedzin nauki.

• Library, Information Science & Technology
Abstracts – baza zawiera indeksy i abstrakty czasopism, opisy bibliograficzne, a także streszczenia raportów, monografie i materiały konferencyjne z zakresu
bibliotekoznawstwa, bibliometrii, klasyfikacji, katalogowania, wyszukiwania informacji online, zarządzania
informacją itp. Baza oferuje archiwum od 1965 roku;
• MasterFILE Premier – baza zawiera czasopisma
pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych, a także monografie, biogramy, zdjęcia oraz mapy. Baza oferuje archiwum od
1975 roku publikacji takich jak: „American Libraries”,
„Foreign Affairs”, „History Today”, „Judaism”, “Library Journal”, „National Review”, „Natural History” i „Science News”. Baza przeznaczona jest również dla bibliotek publicznych;
• MEDLINE – baza zawiera indeksy oraz abstrakty
czasopism naukowych, publikowanych w kilkudziesięciu językach, dotyczących: nauk biomedycznych, medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, ochrony zdrowia, a także weterynarii. Baza oferuje archiwum
GŁOS AKADEMICKI 2/2019

Baza Business Source Ultimate oferuje zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych publikacji, zawierający zarówno archiwalne informacje, jak i bieżące trendy dotyczące biznesu. Dostępne
są w niej także raporty ekonomiczne, raporty na temat
krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady
z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Dzięki Business Source Ultimate można spojrzeć globalnie
na światową ekonomię. Baza umożliwia dostęp do wydawnictw w języku angielskim oraz w językach lokalnych
(na terenie Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Łacińskiej),
a także do materiałów audiowizualnych oraz unikalnej
Panoramy Firm, zawierającej szczegółowe informacje dotyczące produktów, finansów, specyfiki branży dla ponad miliona przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.
Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Content in Context”, która umożliwia przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa pod kątem różnych uwarunkowań, dzięki informacjom zawartym w wymienionych wyżej materiałach.
Baza zawiera m.in.:
• 3507 czasopism pełnotekstowych,
• 2000 czasopism recenzowanych naukowo w pełnym tekście,
• 1401 aktywnych czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo bez embarga,
• 1103 aktywne czasopisma pełnotekstowe indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus
Z 14 kolekcji bazy EBSCO, dostępnych w Bibliotece
Głównej WAT, mogą korzystać pracownicy oraz studenci
i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
Tekst na podstawie materiałów dostępnych na stronie: www.ebsco.com [dostęp 11.02.2019].

Internetowe wyszukiwarki naukowe

Fot. www.ebsco.com
Fot.  

Wydawca oferuje dostęp do 14 kolekcji tematycznych.
• Academic Search Complete – wielodziedzinowa,
pełnotekstowa baza danych, obejmuje m.in.: nauki
humanistyczne, społeczne oraz techniczne. Obecnie Academic Search Ultimate;

Baza zawiera m.in.:
• 10 021 czasopism pełnotekstowych,
• 9017 czasopism pełnotekstowych recenzowanych
naukowo,
• 6506 aktywnych czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo bez embarga,
• 5254 aktywnych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus.

Podczas zbierania informacji, materiałów do napisania prac dyplomowych, warto posługiwać się
wyszukiwarkami i katalogami naukowymi, które
dostarczają bardziej relewantnych wyników wyszukiwania. Jednym z warunków wykorzystania
zasobów sieciowych jest umiejętność przeszukiwania Internetu. Do tego celu służą wyszukiwarki naukowe, które gwarantują, że wyszukiwanie
będzie szybkie oraz skuteczne.
Google jest wyszukiwarką uniwersalną, indeksującą
ogromną liczbę stron, toteż dostarcza bardzo wiele odGŁOS AKADEMICKI 2/2019

powiedzi, nie zawsze z wiarygodnych źródeł informacji.
Wyszukiwarki naukowe indeksują wyselekcjonowane
zasoby naukowe Internetu, głównie specjalistyczne bazy
danych. W sieci dostępnych jest wiele wartościowych
wyszukiwarek, które przeszukują tzw. głęboki Internet
i dostarczają wielu przydatnych źródeł informacji. Jak pisze Joanna Wrycza-Bekier: „W ukrytych zakamarkach
Internetu można znaleźć wiele ciekawych informacji,
w szczególności wartościowych źródeł naukowych: publikacji, artykułów, archiwów i danych. Strony te, zwykle trudno dostępne dla standardowych wyszukiwarek
tworzą tzw. głęboki/ukryty Internet (ang. deep/invisible
SPIS TREŚCI
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od 1809 roku, wydawana jest przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych;

Bazy EBSCO w Bibliotece Głównej WAT
Bazy EBSCO w Bibliotece Głównej WAT dostępne są w ramach ogólnokrajowych licencji
akademickich, finansowanych w całości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• Health Source: Consumer Edition – baza zawiera czasopisma pełnotekstowe, monografie, broszury
oraz raporty „Clinical Reference Systems” dotyczące
ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny spor-

• Newspaper Source – baza zawiera teksty międzynarodowych artykułów prasowych, głównie amerykańskich, w języku angielskim. Oferuje pełnotekstowy dostęp do m.in. takich tytułów jak: „The Moscow
Daily News”, „The Times”, „The Sunday Times”, „Daily Mail”, „Bucharest Daily News”, „Budapest Sun”,
„Slovak Spectator”, „Toronto Star”, „Bangkok Post”,
„The Australian”, „Irish Times”, „Kuwait Times”, „Japan Times”, „Kyodo News International”, „The Economic Times”, „The Washington Post”, „USA Today”,
„Christian Science Monitor”, „Chicago Tribune”. Ponadto zawiera zapisy wiadomości nadawanych przez
amerykańskie stacje radiowe i telewizyjne;
• Regional Bussiness News – baza zawiera dostęp
do pełnych tekstów regionalnych wydawnictw amerykańskich, dotyczących zagadnień ekonomiczno-gospodarczych USA;
• European Views of the Americas – baza bibliograficzna, która jest cennym źródłem informacji dla
bibliotek oraz osób zainteresowanych pracami dotyczącymi obu Ameryk, powstałymi w Europie w latach 1493–1750;

• Agricola – baza zawiera rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism, monografii, prac naukowych,
patentów, materiałów audiowizualnych, raportów
i dokumentów źródłowych, dotyczące różnych aspektów rolnictwa i nauk pokrewnych. Rekordy bibliograficzne zaczerpnięto z National Agricultural Library;
• Business Source Complete – pełnotekstowa baza
danych zawierająca informacje dotyczące ekonomii
i biznesu. Obecnie Business Source Ultimate;
• ERIC – baza zawiera opisy bibliograficzne oraz linki
do pełnotekstowych dokumentów z zakresu szkolnictwa, edukacji, wychowania i nauk społecznych. Baza
oferuje archiwum od 1966 roku m.in. dokumentów
takich jak: „Chronicle of Higher Education”, „Innovations in Education & Teaching International”, „School
Planning & Management”, „British Journal of Educational Technology”, „Education Statistics Quaterly”.
Baza wydawana jest przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA;
• GreenFILE – baza zawiera dane dotyczące badań
wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych, m.in. na temat globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki
rolnej, energii odnawialnej i recyklingu;
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• Teacher Reference Center – baza zawiera indeksy i streszczenia recenzowanych naukowo czasopism
i magazynów dla nauczycieli. Tematyka materiałów
obejmuje m.in.: najnowsze badania pedagogiczne,
opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, wyższą i ustawiczną, materiały szkoleniowe
oraz nauczanie języków.

towej, żywienia, a także problemów zdrowotnych,
takich jak: rak, cukrzyca, alkoholizm, narkomania czy
problemy okresu starzenia. Ponadto zawiera opisy
leków z „AHFS Consumer Medication Information”;
• Health Source: Nursing/Academic Edition –
baza zawiera czasopisma pełnotekstowe, a wśród
nich czasopisma recenzowane naukowo, abstrakty
i cytowania z czasopism medycznych, w szczególności z zakresu ochrony zdrowia i opieki nad chorymi;

W styczniu 2019 roku Biblioteka Główna WAT, jako
członek konsorcjum EBSCO, w ramach licencji krajowej,
uzyskała dostęp do rozbudowanych baz Academic Search
oraz Business Source w wersji Ultimate.
Baza Academic Search Ultimate zapewnia dostęp
do kolekcji indeksowanych w cenionych bazach abstraktowych. Zbiory czasopism naukowych, magazyny, raporty, książki, a także materiały audiowizualne obejmujące
zagadnienia dotyczące astronomii, antropologii, biomedycyny, inżynierii, zdrowia, prawa, matematyki i farmakologii niewątpliwie usatysfakcjonują specjalistów z różnych dziedzin nauki.

• Library, Information Science & Technology
Abstracts – baza zawiera indeksy i abstrakty czasopism, opisy bibliograficzne, a także streszczenia raportów, monografie i materiały konferencyjne z zakresu
bibliotekoznawstwa, bibliometrii, klasyfikacji, katalogowania, wyszukiwania informacji online, zarządzania
informacją itp. Baza oferuje archiwum od 1965 roku;
• MasterFILE Premier – baza zawiera czasopisma
pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych, a także monografie, biogramy, zdjęcia oraz mapy. Baza oferuje archiwum od
1975 roku publikacji takich jak: „American Libraries”,
„Foreign Affairs”, „History Today”, „Judaism”, “Library Journal”, „National Review”, „Natural History” i „Science News”. Baza przeznaczona jest również dla bibliotek publicznych;
• MEDLINE – baza zawiera indeksy oraz abstrakty
czasopism naukowych, publikowanych w kilkudziesięciu językach, dotyczących: nauk biomedycznych, medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, ochrony zdrowia, a także weterynarii. Baza oferuje archiwum
GŁOS AKADEMICKI 2/2019

Baza Business Source Ultimate oferuje zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych publikacji, zawierający zarówno archiwalne informacje, jak i bieżące trendy dotyczące biznesu. Dostępne
są w niej także raporty ekonomiczne, raporty na temat
krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady
z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami. Dzięki Business Source Ultimate można spojrzeć globalnie
na światową ekonomię. Baza umożliwia dostęp do wydawnictw w języku angielskim oraz w językach lokalnych
(na terenie Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Łacińskiej),
a także do materiałów audiowizualnych oraz unikalnej
Panoramy Firm, zawierającej szczegółowe informacje dotyczące produktów, finansów, specyfiki branży dla ponad miliona przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.
Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Content in Context”, która umożliwia przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa pod kątem różnych uwarunkowań, dzięki informacjom zawartym w wymienionych wyżej materiałach.
Baza zawiera m.in.:
• 3507 czasopism pełnotekstowych,
• 2000 czasopism recenzowanych naukowo w pełnym tekście,
• 1401 aktywnych czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo bez embarga,
• 1103 aktywne czasopisma pełnotekstowe indeksowane w bazach Web of Science lub Scopus
Z 14 kolekcji bazy EBSCO, dostępnych w Bibliotece
Głównej WAT, mogą korzystać pracownicy oraz studenci
i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.
Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
Tekst na podstawie materiałów dostępnych na stronie: www.ebsco.com [dostęp 11.02.2019].

Fot. www.ebsco.com

Wydawca oferuje dostęp do 14 kolekcji tematycznych.
• Academic Search Complete – wielodziedzinowa,
pełnotekstowa baza danych, obejmuje m.in.: nauki
humanistyczne, społeczne oraz techniczne. Obecnie Academic Search Ultimate;

Baza zawiera m.in.:
• 10 021 czasopism pełnotekstowych,
• 9017 czasopism pełnotekstowych recenzowanych
naukowo,
• 6506 aktywnych czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo bez embarga,
• 5254 aktywnych czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazach Web of Science lub Scopus.
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SPIS TREŚCI

39

BIBLIOTEKA

web). Ze względu na dużą zawartość zasobów naukowych
głęboki Internet określa się czasami mianem Niewidzialnej Sieci Naukowej”1.
Chociaż korzystanie z wyszukiwarek tzw. głębokiego Internetu, wymaga od nas większego zaangażowania,
chociażby w utworzeniu zapytania, to jednak gwarantuje nam dostęp do informacji, do których inaczej pewnie
nie dotarlibyśmy. Posiłkując się wyłącznie wyszukiwarką Google nie przeszukujemy całego Internetu, a jedynie
zasoby zebrane na jej serwerach. Internetowe wyszukiwarki naukowe natomiast koncentrują się wyłącznie
na naukowych zasobach sieci. Poniżej kilka przykładów
takich wyszukiwarek:
• CiteSeer – cyfrowa biblioteka i wyszukiwarka
naukowa, działająca na zasadzie indeksu cytowań.
http://citeseerx.ist.psu.edu/index; jsessionid=9E7ABED20905DD9DDFA89E0AE6DC8F35
• Academic Index – metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe, strony informacyjne, bazy danych.
http://www.academicindex.net
• Science.gov – wyszukiwarka zasobów naukowych.
https://www.science.gov
• IngentaConnect – wyszukiwarka, która umożliwia
dostęp, po opłaceniu subskrypcji, do artykułów naukowych w wersji online.
https://www.ingentaconnect.com
• FreeFullPdf – wyszukiwarka, która przeszukuje
ponad 80 milionów bezpłatnych publikacji w języku
angielskim z dziedzin takich jak: nauki przyrodnicze,
nauki o zdrowiu, fizyka, matematyka, nauki społeczne i humanistyczne. Dokumenty dostępne są w formacie PDF.
http://www.freefullpdf.com/#gsc.tab=0
• GenamicsJournalSeek – międzynarodowa wyszukiwarka czasopism dostępnych w Internecie. Publikuje podstawowe dane bibliograficzne ponad 100  tys.
tytułów, z 24 dziedzin wiedzy.
http://journalseek.net
• High Wire – baza zasobów naukowych w wersji cyfrowej stworzona przy Stanford University. Dostęp
do większości zasobów jest płatny. Jednak każdorazowo uzyskuje się bezpłatny dostęp do tzw. mapy
cytowań – wizualizacji ukazującej częstotliwość cytowań danego tekstu oraz wzajemne powiązania pomiędzy cytowaniami.
https://www.highwirepress.com/welcome-highwire
• BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie
(udostępnianych na zasadach Open Access) z repo-

1
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Joanna Wrycza-Bekier, Gdzie szukać zasobów naukowych w Internecie [online] http://poradnikpisania.pl/gdzie-szukac-zasobow-naukowych-w-internecie/[dostęp 11.02.2019].
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zytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek
cyfrowych.
https://www.base-search.net
• SearchEdu – serwis, który umożliwia wyszukiwanie
głównie materiałów edukacyjnych, m.in. na stronach
edukacyjnych, rządowych, wojskowych, w e-bookach
oraz w hasłach w słownikach, encyklopediach itp.
http://mrhoney.de/y/1/html/srchedu.htm
• SciCentral – wyszukiwarka pozwalająca przeszukiwać zasoby naukowe z zakresu nauk ścisłych, medycznych, biomedycznych, ochrony środowiska oraz
technicznych. Wielokrotnie nagradzany zbiór aktualności naukowych z zakresu chemii, fizyki, nauk
biologicznych, medycznych, nauk o ziemi, inżynierii
i nauk o kosmosie.
http://www.scicentral.com
• Intute – serwis pozwalający przeszukiwać bazę zawierającą ręcznie wyselekcjonowane źródła internetowe, pogrupowane w 4 modułach: sztuka i nauki
humanistyczne, nauka i technologia, nauki społeczne
oraz nauki medyczne.
https://www.jisc.ac.uk/website/legacy/intute
• Microsoft Academic Search – wyszukiwarka naukowa firmy Microsoft, zapewnia dostęp do informacji o naukowcach, do stron uczelni, wyszukuje prace
naukowe, artykuły, strony czasopism, materiały konferencyjne, także w języku polskim.
https://academic.microsoft.com
Wprawdzie Google przyzwyczaił nas do pewnego
standardu wyszukiwania i kiedy zmienimy wyszukiwarkę,
wygląd interfejsu i prezentowanie wyników mogą nam
w pierwszej chwili przeszkadzać, warto jednak porzucić
wygodę i zacząć używać wyszukiwarek naukowych dla
lepszej jakości naszych prac.
Niewątpliwie wyszukiwarki naukowe ułatwiają dostęp
do wysokojakościowych źródeł i opracowań, m.in. poprzez wyposażenie interfejsu wyszukiwawczego w szereg
funkcji, których pozbawione są wyszukiwarki tradycyjne.
Dlatego ważne jest propagowanie tych specjalistycznych
narzędzi w środowiskach akademickich, ponieważ służą one pomocą w wyszukaniu odpowiednich informacji
oraz w szybkim i prostym ich uwiarygodnianiu.
Iwona Piwońska
Mariola Nawrocka
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