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Plan szkolenia

Część teoretyczna

Zasób baz EBSCO

Część praktyczna
Wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane na 

platformie EBSCOhost

Czytanie, zapisywanie i drukowanie artykułów

Tworzenie bibliografii

Zapisywanie wyników



BAZY PEŁNOTEKSTOWE EBSCO 

• Academic Search Complete

• Business Source Complete

• Health Source-Nursing/Academic Edition

• Health Source-Consumer Edition

• AHFS Consumer Medication Information

• Newspaper Source

• Master File Premier

Wyszukiwanie w bazach EBSCO

BAZY BIBLIOGRAFICZNE EBSCO

• Agricola

• Medline

• ERIC

• GreenFILE

• Library, Information Science& Technology Abstracts (LISTA)

• Teacher Reference Center

• European Views of Americas (1493-1750) 



PsycINFO

PsycEXTRA

PsycTESTS



Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa

z archiwum sięgającym 1887 roku

Zasób bazy:

• ponad 8.800 czasopism pełnotekstowych, w tym 

ok. 7.700 czasopism recenzowanych naukowo 

• opisy i abstrakty artykułów z blisko 13.600 

czasopism

Wyszukiwanie w bazach EBSCO



Wyszukiwanie w bazach EBSCO

Przykłady czasopism pełnotekstowych



Najobszerniejsza baza z zakresu

psychologii i zdrowia psychicznego.

Wyszukiwanie w bazach EBSCO

Baza zawiera również informacje na temat psychologicznych 

aspektów związanych z takimi dziedzinami jak 

medycyna, psychiatria, pielęgniarstwo, socjologia, edukacja, farmakologia, 

technologia, lingwistyka, antropologia, biznes, prawo i inne. 



Zawiera blisko 4 miliony rekordów i streszczeń artykułów z

2,500 czasopism naukowych oraz książek i prac naukowych z

archiwum sięgającym już XVII w.

• 99% materiałów recenzowanych naukowo

• aktualizowana co tydzień

• publikacje pochodzą z 50 krajów

• czasopisma publikowane w 29 językach



„
Biblioteki w Polsce mające dostęp do pakietu baz EBSCO

w ramach licencji krajowej mają dostęp do pełnego

ok. 722 czasopism indeksowanych w bazie PsycINFO,

a więc baza ta na platformie EBSCOhost jest bazą częściowo

pełnotekstową.



Baza pełnotekstowa (w przypadku 70% rekordów) jest

uzupełnieniem innych baz wydawanych przez stowarzyszenie APA.

Zawiera ponad 300.000 rekordów z zakresu tzw. „szarej literatury”,

przeznaczonej dla specjalistów z dziedziny psychologii i nauk

behawioralnych.

Aktualizowana raz na dwa tygodnie



Dokumenty obejmują:

• raporty badawcze i rządowe,

• materiały konferencyjne,

• serwisy informacyjne,

• gazety i popularne czasopisma,

• broszury,

• normy i inne.



Zapewnia dostęp do tysięcy aktualnych narzędzi 

badawczych, których większość jest dostępna do pobrania i 

wykorzystania w nauczaniu i badaniach

Repozytorium narzędzi badawczych do 
praktycznego wykorzystania



Baza indeksuje wiele różnorodnych typów narzędzi i 

pomiarów, w tym testy kompetencyjne, testy 

osobowościowe, badania kognitywistyczne

• aktualizowane co miesiąc

• narzędzia badawcze dostępne w wersji PDF

• materiały w ponad 40 językach



Wyszukiwanie w bazach EBSCO

search.ebscohost.com



EBSCOhost jest bogatym narzędziem informacji oferującym różnorodne bazy pełnotekstowe i popularne 

bazy danych wiodących dostawców informacji. Na początku zajmiemy się przeprowadzeniem 

wyszukiwania za pomocą ekranu wyszukiwania podstawowego EBSCOhost. Zacznij od wpisania 

swojego terminu w polu wyszukiwawczym. Kliknij przycisk Szukaj, aby zobaczyć wyniki lub kliknij Opcje 

wyszukiwania, by zastosować ograniczenia i rozszerzenia. 



Opcje wyszukiwania pozwalają Ci ograniczyć lub rozszerzyć wyniki wyszukiwania przed wyświetleniem listy 

wyników. Wybierz jeden z dostępnych trybów wyszukiwania. W zależności od przeszukiwanych baz danych

możesz ograniczyć wyniki do artykułów pełnotekstowych, czasopism naukowych (recenzowanych) lub

konkretnej publikacji. Po zastosowaniu ograniczeń i rozszerzeń kliknij Szukaj. 



Uzyskane wyniki możesz zawęzić za pomocą opcji znajdujących się w kolumnie Zawęź wyniki. Wyniki 
możesz filtrować według typu źródła, jak czasopisma naukowe, periodyki lub gazety zaznaczając pola 

wyboru obok żądanego typu źródła. Kliknij tytuł artykułu, aby zobaczyć szczegółowy opis danej pozycji lub 
kliknij link Pełny tekst, by przeczytać artykuł.



Możesz wydrukować, wysłać e-mailem, zapisać, zacytować lub wyeksportować jeden z wyników po kliknięciu 

w  Szczegółowy rekord. Aby wydrukować, wysłać e-mailem, zapisać, zacytować lub wyeksportować większą 

liczbę wyników, dodaj je do folderu, następnie kliknij odpowiednią ikonę w folderze. Zawartość folderu możesz 

zapisać na stałe klikając link Zarejestruj się, a następnie zakładając bezpłatne konto osobiste My 

EBSCOhost. 



Po zalogowaniu się do Twojego spersonalizowanego folderu, możesz zapisać w nim poszczególne pozycje 

z listy wyników klikając ikonę folder przy każdym artykule. Zapisane wyniki wyszukiwania można później 

dokładnie przeanalizować, a także wydrukować, wysłać e-mailem lub zapisać na swoim komputerze.



Wyszukiwanie zaawansowane z wieloma frazami umożliwia jednoczesne wyszukiwanie artykułów stosując 

różne terminy w różnych polach opisu bibliograficznego artykułu, jak temat, autor, tytuł. 



Zacznij od wprowadzenia terminu wyszukiwawczego w pierwszym polu, a następnie z rozwijanej listy 

wybierz pole do wyszukania, np. Pojęcie tematu.



Doprecyzuj swoje wyszukiwanie wpisując drugi termin i wybierz pole Cały tekst, aby EBSCOhost

wyszukał Twój termin w pełnym tekście wszystkich artykułów na dany temat. Jeśli potrzebujesz więcej niż 

trzy pola wyszukiwawcze do wpisania swoich terminów, kliknij znak +, aby dodać więcej pól.



Ekran wyszukiwania zaawansowanego oferuje w części „Opcje wyszukiwania” dodatkowe ograniczenia 

wyszukiwania umożliwiające większe doprecyzowanie wyników. Możesz na przykład ograniczyć wyniki do 

artykułów pełnotekstowych pochodzących z wybranego okresu. Kliknij Szukaj, by wyświetlić listę wyników.



Możesz zakładać powiadomienia dotyczące publikacji, aby otrzymywać informację na e-mail jeśli nowy 

numer czasopisma zostanie dodany do bazy. Aby utworzyć powiadomienie dotyczące czasopisma, musisz 

się zalogować do swojego spersonalizowanego konta My EBSCOhost. Aby się zalogować lub utworzyć 

nowe konto, kliknij link Zarejestruj się na górnym pasku narzędzi. 



Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, następnie kliknij Zaloguj się. Jeśli potrzebujesz nazwy użytkownika i 

hasła, kliknij link Utwórz nowe konto i postępuj zgodnie z instrukcjami. Powiadomienia dotyczące 

wyszukiwania oraz czasopism, a także zapisane wyszukiwania są przechowywane w twoim spersonalizowanym 

folderze (Moje EBSCOhost), który może być tworzony bezpłatnie przez użytkowników EBSCOhost.



Najpierw kliknij przycisk Publikacje na górnym pasku narzędzi.



Wprowadź tytuł publikacji w polu Przeglądanie i kliknij Przeglądaj. Następnie kliknij link z tytułem, aby 

przejść do strony Szczegóły publikacji.



W rekordzie publikacji kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu. W wyświetlonym rozwijanym

menu kliknij Wyślij alert e-mailem, aby otworzyć okno tworzenia powiadomienia dotyczącego czasopisma.



Ustaw parametry swojego powiadomienia, wpisz swój adres e-mail i kliknij Zapisz alert. Otrzymasz 

powiadomienie, gdy nowy numer czasopisma będzie dostępny. Możesz również kliknąć link Ustawienia 

zaawansowane, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie dostępne opcje ustawień powiadomienia.



Powiadomienia dotyczące wyszukiwania pozwalają zaoszczędzić czas przeznaczony na wyszukiwanie. 

Mogą być tworzone, aby zapewnić automatyczne powiadomienie e-mailem, gdy nowe wyniki powiązane z 

tematem zainteresowania będą dostępne w EBSCOhost.



Utworzenie powiadomienia dotyczącego wyszukiwania na stronie z listą wyników jest proste i nie zajmuje 

wiele czasu. Po przeprowadzeniu wyszukiwania kliknij link Udostępnij na górze listy wyników i wybierz 

Wyślij alert e-mailem z wyświetlonego rozwijanego menu. 



Okno tworzenia powiadomienia pojawia się na ekranie wyświetlanym na liście wyników. Przed 

zapisaniem powiadomień lub wyszukiwań, musisz zalogować się na swoje konto EBSCOhost. Kliknij link 

Zarejestruj się, by zalogować się do swojego spersonalizowanego folderu lub utworzyć nowe konto.



Historia Twoich wyszukiwań dla bieżącej sesji jest dostępna klikając link Historia wyszukiwań pod polem 

wyszukiwawczym. Link ten umożliwia wydrukowanie Twojej historii wyszukiwania, pobranie wcześniejszych 

wyszukiwań, pobranie powiadomień oraz zapisanie wyszukiwań i powiadomień. Możesz również łączyć 

wyszukiwania i dodawać je do pola wyszukiwawczego zaznaczając pola wyboru obok wyszukiwań, które 

chcesz przeprowadzić i klikając jeden z przycisków Wyszukaj z AND/OR. 



Efektywne wyszukiwanie informacji 
= 

Właściwe zaplanowanie strategii wyszukiwawczej

 a n a l i z a z a p y t a n i a i n f o r m a c y j n e g o

 identyfikacja właściwych słów kluczowych 
 ustalenie haseł synonimicznych do wybranych 

słów kluczowych 

 określenie relacji między tymi hasłami

 wybranie baz, które będą przeszukiwane

 wstępne określenie zastosowanych strategii
 rozpoczęcie wyszukiwania przy zastosowaniu 

wybranych strategii

 o c e n a w y n i k ó w w y s z u k i w a n i a



Dziękuję za uwagę

Urszula Nowicka
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