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BAZA EBSCO 

EBSCO Publishing oferuje użytkownikom w Polsce 
dostęp online do pakietu podstawowego baz danych w 
ramach projektu Electronic Information for Libraries 
Direct – eIFL Direct. Bazy te są dostępne na platformie 
EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: 
nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, 
religię, teologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, 
informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki 
medyczne, biomedyczne i wiele innych. 



Po wybraniu odnośnika do bazy EBSCO wyświetla się strona, na której mamy 
możliwość wyboru wyszukiwarki EBSCOhost Web lub Business Searching Interface 
(wyszukiwarka ta ogranicza się do bazy Business Source Complete). 

Wybierając wyszukiwarkę EBSCOhost Web pojawia się lista baz zawierających 
artykuły z różnych dziedzin. Są to artykuły obcojęzyczne i w języku polskim. 



Czytelnik ma możliwość ograniczenia wyszukiwania do artykułów z interesujących  
go dziedzin wiedzy. Po dokonaniu wyboru i zaznaczeniu odpowiednich baz 
klikamy Kontynuacja.  



Kolejna strona daje czytelnikowi możliwość wyszukiwania w trybie podstawowym 
lub zaawansowanym. Tryb zaawansowany daje dodatkowe opcje wyszukiwania, 
np. według typu dokumentu, języka, liczby stron.  
 



W okienku wyszukiwania można przeszukiwać bazy przez podanie słowa 
kluczowego lub frazy (w języku polskim lub angielskim). Słowa można łączyć             
za pomocą operatorów: 
• AND – wyszukiwanie po wszystkich wyrazach zawartych w ramach zapytania,  
• OR – rezultat wyszukiwania będzie zawierał przynajmniej jeden z szukanych 

wyrazów, 
• NOT – z wyszukiwania wyłącza wyrazy wpisane po operatorze NOT, np. 

company NOT strategy znajdzie artykuły, które zawierają wyraz  company, 
ale nie zawierają wyrazu strategy.  

  
Użycie cudzysłowu spowoduje wyszukanie frazy o takim samym brzmieniu,              
jak wyrażenie wyszukiwawcze.  
 
Znak „?” zastępuje jedną literę w wyszukiwanym wyrazie. 



Znak „*” stosuje się przy wyszukiwaniu wyrazu o konkretnym rdzeniu,                         
np. comput* pozwoli znaleźć artykuły z wyrazami computer, computing. 
 
Wyszukiwanie przy użyciu interpunkcji, łączników, np. Coca-Cola da wynik Coca-
Cola oraz Coca Cola. 

Dodatkowo w trybie zaawansowanym istnieje możliwość wyszukiwania np. po 
autorze, tytule, ISBN itd. 



W kolejnym oknie wyświetlają się wyniki wyszukiwania. Mogą to być odwołania, 
pełen tekst (w formie dokumentu HTML lub PDF), podsumowanie artykułów                 
lub streszczenia, a także odnośniki do pełnego tekstu, znajdującego się na innym 
serwerze.  
 Wyniki można sortować według: daty, źródła, autora, stopnia powiązania                        
z tematem.  



Na tym etapie czytelnik może jeszcze dodatkowo zawęzić 
wyniki wyszukiwania. Po lewej stronie okna znajdują się 
dodatkowe opcje. Wyniki można zawęzić np. do typu źródeł, 
tematu bądź języka. Klikając odnośnik Pokaż więcej, znajdujący 
się pod spodem każdej z kategorii, pojawi się okno z większą 
ilością możliwości wyboru (zaznaczyć można kilka opcji). 

Po dokonaniu wyboru i kliknięciu na przycisk aktualizacja 
otrzymamy wyniki wyszukiwania zawężone do wybranych 
kryteriów.  



Klikając na tytuł artykułu otwiera się okno ze szczegółami rekordu. Z lewej 
strony okna znajduje się odnośnik do pełnego tekstu PDF. 

Interesujący nas tekst można przeglądać, wydrukować bądź wysłać na adres mailowy 
(prawa strona okna – Narzędzia).  



Drukowanie: by wydrukować artykuł z pliku PDF, należy otworzyć go programem 
Adobe Acrobat Reader i skorzystać z jego opcji drukowania. W przypadku 
pełnego tekstu, znajdującego się w innej bazie (linked full text), musimy przejść 
do pełnego tekstu artykułu, a następnie skorzystać z opcji przeglądarki 
internetowej (Plik/Drukuj, lub w angielskiej wersji - File/Print).  

Zapisywanie wyników do pliku: w otwartym artykule należy wybrać opcję Zapisz. 
Pokaże się okno zarządzania zapisywaniem. Należy kliknąć Zapisz i po wczytaniu 
się strony w oknie przeglądarki wybrać opcję Plik/Zapisz jako, po czym wybrać  
na dysku miejsce zapisania dokumentu i kliknąć Zapisz. By zapisać plik PDF, 
musimy otworzyć go w programie Adobe Acrobat Reader,  a następnie użyć jego 
menu do zapisania pliku w wybranej lokacji. W przypadku artykułu, znajdującego 
się na innym serwerze (linked full text), należy przejść do pełnego tekstu 
artykułu, po czym zapisać go na dysku, korzystając z opcji przeglądarki 
internetowej (Plik/Zapisz jako, lub File/Save as).  

Wysyłanie wyników e-mailem: w otwartym artykule należy kliknąć na opcji                  
E-mail. Pokaże się okno zarządzania opcją wysyłania poczty elektronicznej. 
Należy wpisać adres e-mail (może być to kilka adresów, oddzielonych od siebie 
średnikami). Należy wpisać temat e-maila, a następnie kliknąć Wyślij. Aby wysłać 
artykuł, dostępny na innym serwerze (linked full text), należy przejść do jego 
pełnego tekstu i dopiero wtedy przesłać go emailem.  


