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1EBSCOhost dostęp do bazy # 1

1. Będąc na stronie domowej Biblioteki 

Głównej ZUT należy wejść w zakładkę 

Bazy Danych,

2. W rozwijanym menu odnaleźć 

licencyjną bazę EBSCOhost Web;

Jest to baza wielodziedzinowa, 

pełnotekstowa i abstraktowa. 

Baza stanowi pakiet wielu baz 

prezentujących materiały różnych 

wydawców (slajd nr 2)

https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=0532133a-178b-4428-8f7a-68328659f3ad@pdc-v-sessmgr01


2EBSCOhost dostęp do bazy # 2

Wybór właściwej bazy i ograniczeń

1. Należy zaznaczyć pole wyboru przy 

odpowiedniej bazie z dostępnego pakietu 

- każda z baz posiada krótki opis,

2. Następnie kliknąć klawisz Kontynuacja

3. Otrzymujemy pola wyszukiwania 

zaawansowanego, można też przejść 

do wyszukiwania podstawowego.

4. Poniżej pól wyszukiwawczych znajdują 

się opcje wyszukiwania. Istnieją specjalne, 

odrębne ograniczenia dla każdej bazy.



3EBSCOhost stosowanie ograniczeń # 1

Tryby i rozszerzenia wyszukiwania

1. Tryby wyszukiwania ustawione są w kolejności od najbardziej precyzyjnych i dających mniej wyników: wartość 

logiczna/fraza do luźniej powiązanych: znajdź dowolne spośród moich szukanych terminów z większą ilością wyników,

2. Tryb SmartText umożliwia wyszukiwanie na podstawie fragmentów tekstu ale wyszukuje dokumenty luźno powiązane,

3. Zaznaczenie rozszerzeń wyszukiwania powoduje zwiększenie liczby wyników.

Stosując funkcję SmartTekst
dla osiągnięcia większej precyzji 
skopiowany fragment tekstu należy 
ująć w cudzysłów.



4EBSCOhost stosowanie ograniczeń # 2

1. Możliwość wyszukania dokumentów 

w pełnym tekście,

2. Możliwość zawężenia wyszukiwania 

do konkretnej daty publikacji,

3. Specjalne ograniczenia dla konkretnych baz.



5EBSCOhost stosowanie ograniczeń # 3

1. Ograniczenia dostępne na poziomie listy wyników,

2. Pod linkiem Pokaż więcej istnieje możliwość ponownego ustawienia opcji wyszukiwania.



6EBSCOhost operatory logiczne

W celu zbudowania zapytania wyszukiwawczego poszukiwane terminy można połączyć operatorami logicznymi 

a AND b

a b
a OR b a NOT b

a b a b

Rezultaty zawierają wszystkie 
wyszukiwane terminy

Rezultaty zawierają 
przynajmniej jeden 
z wyszukiwanych terminów

Rezultaty nie zawierają 
terminu poprzedzonego 
operatorem NOT

CZĘŚĆ WSPÓLNA SUMA WYKLUCZENIE



7EBSCOhost symbole wieloznaczne

Zastępuje pojedynczą literę 
w wyrazie. Dla zapisu hea?
system zwróci wyniki 
z wyrazami: head, heat, heal.

Zastępuje wiele liter w wyrazie. 
Dla zapisu hea* system zwróci 
wyniki z wyrazami head, heats, 
health, heating.

? *
hea?

head
heat
heal

Przykład
hea*

head
heats
health
heating

Przykład

„ab”

Wyszukiwana jest dokładna 
fraza. Zawężona zostaje 
liczba wyników.

CZĘŚĆ WSPÓLNA GWIAZDKA CUDZYSŁÓW



8EBSCOhost
operatory logiczne - infografika  

Najniższą liczbę najbardziej trafnych wyników 

otrzymujemy stosując cudzysłów

Najwyższą liczbę wyników 

otrzymujemy stosując operator OR

Precyzyjną listę z niewielką liczbą wyników 

otrzymujemy wpisując operator AND

TRAFNOŚĆ

LICZBA WYNIKÓW



9EBSCOhost  zasady konstruowania zapytań wyszukiwawczych 

1. Terminy w liniach/polach traktowane są jak hasła w nawiasach; nawiasy mają pierwszeństwo przed operatorami

2. Terminy z operatorem AND traktowane są priorytetowo

3. Operator AND oznacza część wspólną; operator OR daje sumę wpisanych haseł  zwiększając liczbę wyników

5. W przypadku braku operatora domyślnie wstawiany jest operator AND

4. Poszukiwaną frazę można ująć w cudzysłów, uzyskując mniejszą ilość bardziej precyzyjnych wyników

Film instruktażowy wyjaśniający zasadę operatorów logicznych

6. Operatory logiczne należy wprowadzać wielkimi literami

https://www.youtube.com/watch?v=2TDnKzQBhss


10EBSCOhost konstruowanie zapytań wyszukiwawczych # 1

Wyniki wyszukiwania zawierają dokumenty, 

na temat przewodnictwa cieplnego betonu 

zwykłego w zależności od temperatury

Tryb wyszukiwania zaawansowanego Tryb wyszukiwania podstawowego

1.

=



11EBSCOhost konstruowanie zapytań wyszukiwawczych # 2

=
Tryb wyszukiwania zaawansowanego Tryb wyszukiwania podstawowego

2. Wyniki wyszukiwania zawierają dokumenty 

na temat inteligentnych miast. 

Kwerenda zbudowana jest przy użyciu synonimów.



12EBSCOhost techniki wyszukiwawcze

W oknie Wyszukiwania podstawowego można wpisać 

(skopiować) dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji 



13EBSCOhost lista wyników

Oznaczenia stosowane na liście wyników

1. Używając linku Full Text Finder można dotrzeć 

do źródła, w którym publikowany jest pełen tekst 

szukanego dokumentu. Linki prowadzą do pełnego 

tekstu na stronie wydawcy lub innych dostawców.

2. Pełny tekst HTML – możliwość przetłumaczenia 

i odsłuchania tekstu,

3. Pełny tekst PDF



14EBSCOhost zakładka Publikacje # 1

2. 3.

1. W zakładce Publikacje należy wybrać konkretną bazę 

do przeszukiwania,

2. W oknie wyszukiwawczym należy wpisać frazę lub hasło,

3. System wyszukuje czasopisma, w których występują 

artykuły tematycznie zgodne z wpisanym hasłem, 

zaznaczając te które posiadają dostęp do pełnego tekstu.



15EBSCOhost zakładka Publikacje # 2

1. W celu wyszukania konkretnych artykułów 

w wybranym czasopiśmie należy na liście znalezionych 

publikacji zaznaczyć tytuł czasopisma klikając 

pole wyboru,

2. Kliknąć przycisk Dodaj,

3. Tytuł czasopisma ( „Green Management International” ) 

znajdzie się w polu wyszukiwawczym powyżej.



16EBSCOhost 

zakładka Publikacje # 3

1. W oknie wyszukiwawczym należy wpisać dowolne 

hasło, które ma zostać znalezione 

w tekście np. construction i połączyć je operatorem

AND z tytułem wcześniej wybranego czasopisma,

2. System znajdzie artykuły, w tekstach których 

pojawia się wcześniej wpisane hasło w wybranym 

czasopiśmie „Green Management International”.



17EBSCOhost praca z pełnym tekstem # 1

Pełny tekst w formacie HTML (slajd 13, p.2)

1. Funkcja tłumaczenia,

2. Funkcja odsłuchania tekstu w wersji 

angielskiej,

3. Ikonki w panelu po prawej stronie:

a. Zapis artykułu na dysku Google

w usłudze Google Drive,

b. Wysłanie artykułu mailem

c. Bibliografia podana w różnych 

formatach (do skopiowania),

d. Eksport do wybranych managerów 

bibliografii.

a.

b.

c.

d.
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Pełny tekst w formacie PDF

(slajd 13, p.3)

1. Interaktywny spis treści,

2. Podgląd miniatur,

3. Przejście do widoku 

szczegółowego rekordu 

(slajd 17).

EBSCOhost praca z pełnym tekstem # 2
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1. Link do źródła,

2. Możliwość przejrzenia pojęć 

tematu innych niż 

zastosowane w wyszukiwaniu,

3. Osobisty Folder,

4. Możliwość dodania 

do Folderu (slajd 21),

5. Możliwość tworzenia uwag 

do dokumentu widocznych 

w Folderze.

EBSCOhost widok szczegółowego rekordu
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a.

EBSCOhost 

praca z listą wyników # 1

1. Używając funkcji Udostępnij można dodać 

wyniki wyszukiwania do Folderu (slajd 22),

2. Wyniki kwerendy przechowywane 

są w Folderze do końca sesji,

3. Bezterminowe przechowywanie danych możliwe

jest tylko dla zalogowanych użytkowników:

a. przechowywana lista wyników wyszukiwania

b. przechowywany stały link do wyników 

wyszukiwania,

c. utworzone uwagi (slajd 19 p.5).

b.

c. b.



21EBSCOhost praca z listą wyników # 2

1. Pod polami wyszukiwawczymi znajduje 

się link do Historii wyszukiwań,

2. Zapisane wyniki można wyświetlać 

lub edytować,

3. Listy wyników z różnych strategii 

wyszukiwawczych można łączyć ze sobą 

operatorem logicznym AND lub OR

uzyskując nową kwerendę.



22EBSCOhost organizacja wyników wyszukiwania

Funkcjonalności zakładki Folder

1. Dodawanie wybranych dokumentów 

do utworzonych folderów, możliwość 

kopiowania i przenoszenia 

dokumentów pomiędzy folderami,

2. Możliwość utworzenia struktury 

własnych folderów,

3. Po zaznaczeniu wybranych wyników 

wyszukiwania można wyeksportować 

ich dane bibliograficzne (wszystkie 

jednocześnie) do odpowiedniego 

menagera bibliografii.



23EBSCOhost
baza eBook Collection # 1

Dostęp

1. Wybierając bazy danych do przeszukiwania 

należy zaznaczyć eBook Collection (EbscoHost),

2. Kliknąć przycisk Kontynuacja.



24EBSCOhost 
baza eBook Collection # 2

1. W zakładce Więcej należy wybrać link 

eBook Collection (EbscoHost)

2. Dla hasła wpisanego w pole wyszukiwawcze 

system zwraca listę wyników,

3. Listę można dodatkowo zawęzić korzystając 

z filtrów z lewej strony.

4. Dla wybranej pozycji można otworzyć pełny 

tekst w formacie PDF lub EPUB.



25EBSCOhost 
baza eBook Collection # 3

Narzędzia dostępne na poziomie pełnego tekstu

1. Zapisywanie e-booka na dysku Google Drive,

2. Interaktywny spis treści,

3. Zezwolenia wydawcy dotyczące, drukowania, 

zapisywania, kopiowania, pobierania,

4. Możliwość pobrania rozdziału książki,

5. Liczba stron pozostałych 

do drukowania/pobrania jest na bieżąco  

aktualizowana.



26EBSCOhost 
baza eBook Collection # 4

Narzędzia dostępne na poziomie 

pełnego tekstu cd.

1. Wyszukiwanie wewnątrztekstowe 

zakładce: Wyszukaj w,

2. Możliwość worzenia własnych powiązanych 

z tekstem odniesień w zakładce: Moje uwagi. 

Zapisane uwagi przechowywane 

są w Folderze (slajd 20 p.3c). 

Funkcja dostępna dla zalogowanych 

użytkowników.
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EBSCOhost pomoc

Dodatkowe informacje można znaleźć: na blogu
oraz w filmach instruktażowych na kanale YT.

autor: Joanna Rudna ostatnia aktualizacja: listopad 2022

https://www.ebsco.com/e/pl-pl/blog/ebsco-discovery-service-zestaw-startowy.
https://www.youtube.com/channel/UCxKbjatVMJJH1Wize6AqAOg/featured

