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1ScienceDirect dostęp do bazy 

Jest to platforma wielodziedzinowa, 

pełnotekstowa prezentująca dorobek 

wydawcy ELSEVIER

1. Ze strony domowej Biblioteki Głównej ZUT

należy wejść w zakładkę Bazy danych

2. W rozwijanym menu odnaleźć licencyjną bazę 

ScienceDirect.

https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
https://www.sciencedirect.com/
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strona startowa

1. Przycisk logowania lub rejestracji,

2. Okna wyszukiwania podstawowego,

3. Link do wyszukiwania zaawansowanego,

4. Rekomendowane dokumenty dobrane

na podstawie wcześniejszej aktywności

– dla zalogowanych użytkowników,

5. Lista Journal&Books



3ScienceDirect strategie wyszukiwawcze

✓ Generowanie dużej liczby wyników

✓ Zawężanie liczby wyników 

za pomocą filtrów

✓ Konstruowanie sprecyzowanych 

zapytań wyszukiwawczych
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ca b

ScienceDirect wyszukiwanie podstawowe

1. Dostępne pola w trybie wyszukiwania podstawowego:

a. Keywords

b. Autor/name

c. Journal/book title

2. Alfabetyczna, interaktywna lista czasopism i książek, 

3. Link do formularza wyszukiwania zawansowanego.



5ScienceDirect wyszukiwanie zaawansowane

1. Dostępne pola w trybie wyszukiwania zaawansowanego 

(slajd 2 p.3):

a. Artykuły z użyciem wybranych słów kluczowych,

b. Tytuł źródła, rok wydania

c. Autor i jego afiliacja,

2. Podlinkowane ostatnie wyszukiwania (dla zalogowanych 

użytkowników),

3. Dodatkowe pola wyszukiwawcze: tytuł, abstrakt, słowa 

kluczowe, dane bibliograficzne, numer ISBN.

a

b

c

Nie ma potrzeby wypełnienia 
wszystkich pól jednocześnie, należy 
wypełnić co najmniej jedno pole



6ScienceDirect wyszukiwanie zaawansowane - infografika

pole tytułu 
(slajd 5 p.3)

pole tytułu, abstraktu, 
słów kluczowych

(slajd 5 p.3)

pole tekstu dokumentu
(slajd 5 p.1a) 

LICZBA WYNIKÓW TRAFNOŚĆ
POLE 

WYSZUKIWAWCZE

Termin wpisany w pole tekstu dokumentu, daje więcej wyników, niż ten sam termin wpisany w pole tytułu, abstraktu i słów kluczowych (slajd 5) 



7ScienceDirect operatory logiczne

W celu zbudowania zapytania wyszukiwawczego poszukiwane terminy można połączyć operatorami logicznymi 

WYKLUCZENIE
Rezultaty nie zawierają 
terminu poprzedzonego 
operatorem NOT

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



8ScienceDirect symbole wieloznaczne

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

GWIAZDKA
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



9ScienceDirect zasady tworzenia zapytań wyszukiwawczych

6. W celu wyszukania dokładnej frazy należy ująć ją w cudzysłów

7. Poszukiwane terminy można grupować używając nawiasów

4. W przypadku braku operatora domyślnie wstawiany jest operator AND

3. Terminy z operatorem AND traktowane są priorytetowo

1. Operator AND oznacza część wspólną

2. Operator OR daje sumę wpisanych haseł  zwiększając liczbę wyników

5. Operatory logiczne muszą być wprowadzone wielkimi literami



10ScienceDirect przykłady tworzenia zapytań wyszukiwawczych # 1

(a AND b) NOT c

(a OR b) AND c

(a AND b)  OR (c  AND d)

Przykłady budowania kwerend użyciem nawiasów



11ScienceDirect przykłady tworzenia zapytań wyszukiwawczych # 2

((a OR b) AND c)  NOT d

((cement OR concrete) AND strength)   NOT reinforced concrete

Tak sformułowana kwerenda daje w wynikach wyszukiwania dokumenty 

o tematyce wytrzymałości cementów oraz betonów z wyłączeniem betonu zbrojonego



12ScienceDirect lista wyników

Dostępne narzędzia

1. Filtrowanie – zawężanie listy wyników, 

2. Edycja wyszukiwania – wyszukiwanie 

dokumentów zawierających wybrany 

termin,

3. Sortowanie,

4. Eksport danych w różnych formatach 

cytowań do wybranych programów do 

zarządzania bibliografią załącznikową,

5. Pobieranie wybranych 

dokumentów w formacie PDF .



13ScienceDirect strona informacyjna artykułu

Dostępne narzędzia

1. Highlights – krótkie podsumowanie,

2. Interaktywny spis treści,

3. Bibliografia – pełne teksty publikacji 

z przekierowaniem do rekordu 

we właściwej bazie,

4. Artykuły powiązane tematycznie,

5. Link do źródła,

6. Dostęp do pełnego tekstu 

w formacie PDF.



14ScienceDirect strona informacyjna czasopisma

Dostępne narzędzia

1. Ustawianie alertu (slajd 17),

2. Ustalanie typu alertu:

a. Spis treści,

b. Najnowsze artykuły,

c. Częstotliwość,

3. Wyszukiwanie wewnątrztekstowe.



15ScienceDirect lista Journal & Books

Funkcjonalności dostępne z poziomu 

alfabetycznej listy Journal &Books

(slajd 2, p 5)

1. Zestaw filtrów:

a. Wybór dziedziny i poddziedziny,

b. Wybór typu publikacji,

c. Wybór statusu czasopisma 

(z subskrypcją lub bez)

d. Wybór typu dostępu,

2. Możliwość przeszukiwania tytułów czasopism 

i książek z listy według wybranego terminu,

3. Podlinkowana lista tytułów w układzie 

alfabetycznym.



16ScienceDirect topic pages

Funkcja Topic pages

1. Frazy w tekście wymagające wyjaśnienia 

zostały podlinkowane. 

Hiperlinki prowadzą do:

a. Strony z krótką encyklopedyczną 

definicją,

b. Fragmentu książki z opisem 

wyjaśnianego zagadnienia.

2. Przekierowanie do alfabetycznej

listy Topic pages.



17ScienceDirect alerty 

Konfigurowanie alertu 

na wyszukiwanie tematyczne

1. Ustawianie alertu,

2. Ustalanie nazwy 

i częstotliwości alertu,

3. Zarządzania alertami.

Alerty – powiadomienia o nowych wydaniach czasopism lub publikacjach 
pasujących tematycznie do wybranego wyszukiwania. 
Alerty wysyłane są na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika.



18ScienceDirect materiały szkoleniowe 

1. Elsevier Online Training Hub, - nagrane 

szkolenia video w języku polskim,

2. Search tips – link na stronie 

wyszukiwania zaawansowanego 

przekierowujący do ScienceDirect 

Support

opracowała: Joanna Rudna ostatnia aktualizacja: listopad 2022

https://www.elsevier.com/pl-pl/events/elsevier-training-and-demo-webinars
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/30004/supporthub/sciencedirect/

