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Na dobry 
początek

Bazy BazTech i BazTOL są doskonałym źródłem informacji
nawet dla osób stawiających pierwsze kroki w pisaniu prac semestralnych, 
referatów i innych opracowań wymaganych w toku studiów. Są także 
doskonałym narzędziem na początkowym etapie wyszukiwania literatury 
do prac dyplomowych za pomocą słów kluczowych. 

Dlaczego warto zacząć właśnie w tym miejscu? Jest kilka powodów:
• bazy umożliwiają szybkie i kompleksowe zapoznanie się z zawartością

688 polskich czasopism od 1998 roku z zakresu nauk technicznych,
ścisłych i ochrony środowiska (BazTech) oraz technicznych zasobów
cyfrowych (BazTOL)

• interfejs, wyszukiwanie i opisy bibliograficzne – wszystko w języku
polskim

• prostota wyszukiwania
• systematycznie rosnąca liczba artykułów dostępnych w pełnym tekście,

w tym wiele po polsku
• wolny dostęp – bazy są bezpłatne, a więc dostępne dla wszystkich

i z każdego urządzenia, bez rejestracji i logowania
• pewność i rzetelność pochodzenia treści – twórcami baz są 23 biblioteki

uczelni o profilu technicznym oraz branżowych ośrodków informacji
naukowo-technicznej

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE

SZCZEGÓŁOWE 
INFORMACJE
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http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html
http://baztol.library.put.poznan.pl/baztol/pl/baztol.html
http://baztech.icm.edu.pl/o-bazie/


BazTech –
przykładowe wyszukiwanie

W prezentowanym przykładzie 
tematem wyszukiwania będzie 
ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla

Najlepiej zacząć 
od opcji 
by zorientować się jakie 
dotyczące CO2 występują 
w bazie. 
W celu uzyskania 
najpełniejszej informacji 
najlepiej użyć 
maskowania * przed 
i po terminie 
wyszukiwawczym *CO2*.
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emisja CO2
emisja CO2 i związków toksycznych w spalinach
emisje CO2
emisja dwutlenku węgla (CO2)
globalna emisja CO2
niska emisja CO2
ograniczanie emisji CO2
ograniczenia emisji CO2
metody ograniczenia emisji CO2
ograniczenia CO2
ograniczenie emisji CO2
unikanie emisji CO2
usuwanie CO2
Usuwanie CO2 ze spalin
zmniejszenie emisji CO2
zmniejszanie emisji CO2
zredukowanie emisji CO2

Już wiadomo dlaczego warto 
korzystać z opcji przeglądania? 
To tylko wybrane z długiej, 
zawierającej 230 pozycji, listy słów 
kluczowych. Jak widać, pokrewne 
zagadnienia można opisać 
na wiele różnych sposobów. 
Każde ze słów kluczowych jest 
linkiem odsyłającym do listy 
publikacji.
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http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=emisja+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=emisja+CO2+i+zwi%C4%85zk%C3%B3w+toksycznych+w+spalinach
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=emisje+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=emisja+dwutlenku+w%C4%99gla+(CO2)
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=globalna+emisja+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=niska+emisja+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=ograniczanie+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=ograniczenia+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=metody+ograniczenia+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=ograniczenia+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=ograniczenie+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=unikanie+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=usuwanie+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=Usuwanie+CO2+ze+spalin
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=zmniejszenie+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=zmniejszanie+emisji+CO2
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/search.action?SCHEME=general&EQUALS2_keywords=zredukowanie+emisji+CO2


Każdy rekord zawiera tytuł artykułu - link odsyłający do szczegółowego opisu 
bibliograficznego publikacji. Podobnie podlinkowane jest nazwisko autora – możemy 
prześledzić jego wszystkie publikacje dostępne w bazie oraz tytuł czasopisma, będący 
odsyłaczem do wszystkich dostępnych zasobów danego tytułu.
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Szczegółowy opis bibliograficzny artykułu wraz abstraktem w języku polskim i angielskim. 
Znaczek pdf odsyła do pełnego tekstu. 
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Jeżeli artykuł nie jest dostępny w formie elektronicznej w bazie, należy, na podstawie 
dostępnych danych, sprawdzić w katalogu bibliotecznym Aleph dostępność czasopisma 
w zasobach biblioteki – elektronicznych lub drukowanych.
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https://aleph.zut.edu.pl/F?&pds_handle=GUEST&pds_handle=GUEST


BazTOL umożliwia 
przeszukiwanie polskich, 
naukowych zasobów 
sieciowych 
o kontrolowanej jakości.
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Jeżeli nie wiesz od czego 
zacząć, zacznij od BazTech

i BazTOL
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