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1ProQuest – 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 ProQuest.

https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
https://www.proquest.com/index?accountid=41899&parentSessionId=oe1Dgk%2FzsxqRWv7ts52%2BziYTkYLlq7piaEpccksS7Kw%3D


2ProQuest – dostęp do bazy # 2

Serwis zawierający 12 baz z różnych dziedzin 

nauki dający dostęp do pełnych tekstów  

lub/i abstraktów artykułów z czasopism 

i książek zagranicznych. 



3ProQuest – strona startowa

Funkcjonalności dostępne z poziomu strony startowej

1. Wybór trybu wyszukiwania – proste lub zaawansowane,

2. Wybór odpowiedniej bazy danych (slajd 4),

3. Wiersz polecenia wyszukiwania prostego i wybór typu źródła,

4. Wybór dokumentów pełnotekstowych i recenzowanych,

5. Logowanie do  indywidualnego konta.
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1. Wybór bazy danych poprzez zakładkę 

Zmień bazy danych, 

2. Oznaczenie bazy zawierającej dokumenty 

pełnotekstowe,

3. Wybór bazy danych przez zaznaczenie 

okna wyboru,

4. Możliwość ustawienia własnego skrótu 

do wybranego zestawu baz danych 

– funkcja dla zalogowanych 

użytkowników.

ProQuest – bazy danych # 1



5ProQuest – bazy danych # 2

Lista baz danych (slajd 4)

1. Wyświetlanie listy według nazw,

2. Wyświetlanie listy według tematów

– wciśnięcie plusa powoduje rozwinięcie 

powiązanych tematycznie baz,

3. Zatwierdzenie wybranych baz przyciskiem 

Użyj wybranych baz danych.
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Opcje wyszukiwania

1. Nazwa przeszukiwanej bazy,

2. Wiersz polecenia służący do precyzyjnego 

wyszukiwania przy użyciu operatorów 

logicznych (slajd 7,8 ) łączących różne pola. 

Wiersze polecenia można dodawać,

3. Rozwijane menu opcji wyszukiwania,

4. Ograniczenie do dokumentów 

pełnotekstowych, recenzowanych, daty 

publikacji lub zakresu dat,

5. Dodatkowe pola wyszukiwawcze,

6. Wybór typu źródła, rodzaju dokumentu.

ProQuest – wyszukiwanie zaawansowane



7ProQuest – operatory logiczne

Przy użyciu operatorów można określić relacje pomiędzy szukanymi terminami

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



8ProQuest – operatory logiczne - infografika

Precyzyjną listę wyników otrzymujemy 

wpisując operator AND

Najwyższą liczbę wyników 

otrzymujemy stosując operator OR

„”

AND

OR

Najniższą liczbę ale najbardziej trafnych wyników 

otrzymujemy stosując cudzysłów
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Opcje ograniczania wyników

1. Wiersz polecenia służący do uszczegółowienia 

bieżącej listy wyników,

2. Powrót do pierwotnego wyszukiwania 

za pomocą klawisza Modyfikuj wyszukiwanie,

3. Sortowanie i ograniczenia – zatwierdzanie 

klawiszem Aktualizuj,

ProQuest – modyfikowanie wyszukiwania
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Informacje i oznaczenia na liście wyników

1. Szczegółowy widok rekordu dokumentu

z menu kontekstowego Szybki podgląd, 

2. Link do

a. Streszczenia

b. Pełnego tekstu w przeglądarce

c. Pełnego tekstu w formacie pdf,

3. Ikony

a. Eksport cytowań do wybranego 

narzędzia do zarządzania bibliografią,

b. Przesłanie powiadomienia mailowego,

c. Zapisywanie we własnym 

folderze (slajd 9).

ProQuest – lista rezultatów

a b c
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Zapisywanie na koncie Moja sesja

1. Zapisywanie wyników wyszukiwania

2. Ustawienie powiadomienia e-mail 

o dostępności nowych dokumentów 

spełniających kryteria wyszukiwania 

(slajd 8, p.3),

3. Zaznaczanie wybranych dokumentów,

4. Folder z zapisanymi dokumentami.

ProQuest – zapisywanie wyników wyszukiwania

Funkcjonalności konta Moja sesja 
dostępne są dla zalogowanych 
użytkowników
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1. Zapisane dokumenty (slajd 9, p 4),

2. Zapisane wyniki wyszukiwania (slajd 9, p 1),

3. Możliwość łączenia wyników wyszukiwania przy pomocy operatorów logicznych AND i OR.

ProQuest – konto Moja sesja
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Funkcjonalności dokumentu w formacie PDF

1. Tytuł artykułu i link do źródła,

2. Ikony

a. pobieranie, zapisywanie, drukowanie, 

przesyłania za pomocą 

wiadomości e-mail,

b. Zapisywanie w chmurze, 

eksport cytatów

3. Rekomendacje,

4. Streszczenie.

ProQuest – widok dokumentu 
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