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1SpringerLink dostęp do bazy 

Wielodziedzinowa baza SpringerLink

zawiera elektroniczne czasopisma 

i książki wydawcy

1. Ze strony domowej Biblioteki Głównej ZUT

należy wejść w zakładkę Bazy danych

2. W rozwijanym menu odnaleźć bazę 

SpringerLink.

https://rd.springer.com/?showIndustrySectors=true
https://bg.zut.edu.pl/index.php?id=17131
https://link.springer.com/


2SpringerLink strona startowa

Funkcjonalności dostępne ze strony startowej

1. Wyszukiwanie proste według słów kluczowych,

2. Wyszukiwanie według dyscyplin naukowych,

3. Alfabetyczna baza książek,

4. Alfabetyczna baza czasopism,

5. Przeglądanie według typu dokumentu,

6. Wyszukiwanie zaawansowane.



3SpringerLink wyszukiwanie proste # 1

Narzędzia i informacje dostępne z poziomu listy wyników

1. Pole wyboru Include Prewiev-Only content ,

2. Możliwość zastosowania filtrów,

3. Typ dostępu:

a. Tylko abstrakt – zaznaczone pole wyboru

Include Prewiev-Only content (brak subskrypcji)

b. Pełny tekst - odznaczone pole wyboru Include 

Prewiev-Only content (wykupiona subskrypcja),

c. Otwarty dostęp.

c

a

b
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Narzędzia i informacje dostępne z poziomu 

listy wyników cd.

1. Liczba wyników i lista wybranych filtrów 

z możliwością weryfikacji,

2. Sortowanie,

3. Możliwość ustawienia daty publikacji,

4. Możliwość pobrania listy rezultatów wyszukiwania 

do arkusza programu Excel.

2

SpringerLink wyszukiwanie proste # 2
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Formularz wyszukiwania zaawansowanego (slajd 2, p 6) 

wyszukuje dokumenty spełniające warunki:

1. Zawierające wszystkie wpisane terminy,

2. Zawierające dokładną frazę,

3. Zawierające przynajmniej jedno z haseł,

4. Nie zawierające określonych haseł,

5. Zawierające konkretne hasło w tytule,

6. Opublikowane przez określonego autora lub wydawcę,

7. Opublikowane w określonym zakresie dat wydania,

8. Posiadające subskrypcję lub bez subskrypcji (slajd 3, p 3).

SpringerLink wyszukiwanie zaawansowane

Wystarcza wypełnienie przynajmniej jednego pola wyszukiwawczego



6SpringerLink operatory logiczne 

a AND b

ba

a   OR b

a b

a NOT b

a b

ILOCZYN
Rezultaty zawierają wszystkie 
wyszukiwane terminy. 

SUMA
Rezultaty zawierają 
przynajmniej jeden 
z wyszukiwanych terminów

W celu zbudowania zapytania wyszukiwawczego poszukiwane terminy można połączyć operatorami logicznymi

RÓŻNICA
Rezultaty nie zawierają 
terminu poprzedzonego 
operatorem NOT

https://link.springer.com/searchhelp


7SpringerLink operatory logiczne infografika

Najmniejszą liczbę najbardziej trafnych wyników 

otrzymujemy stosując cudzysłów

Precyzyjniejszą listę z mniejszą liczbą 

wyników otrzymujemy wpisując operator AND

Najwyższą liczbę wyników 

otrzymujemy stosując operator OR

„”

AND

OR
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8SpringerLink symbole wieloznaczne # 1

a NEAR b

ba

a   NEAR/n b

NEAR
Wyszukiwany termin 
po lewej stronie operatora 
znajduje się w odległości 
do 10 słów od terminu 
po prawej stronie.

NEAR/n
Wyszukiwane terminy znajdują 
się w odległości najwyżej n 
słów od siebie np. 4. 
Precyzyjniejsze wyszukiwanie.

10 ba n
terminów 
wyszukiwawczych „ab”

CUDZYSŁÓW
Wyszukiwana jest 
dokładna fraza. Zawężona 
jest liczba wyników.

terminów 
wyszukiwawczych



9SpringerLink symbole wieloznaczne # 2

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



10SpringerLink zasady tworzenia zapytań wyszukiwawczych

?
Przykład Przykład

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

4. W przypadku braku operatora domyślnie wstawiany jest operator AND

6. Kolejność pierwszeństwa operatorów: NOT, OR, AND

1. Operator AND oznacza część wspólną

2. Operator OR daje sumę wpisanych haseł  zwiększając liczbę wyników

3. Operator NOT wyklucza z listy wyników termin poprzedzony tym operatorem

7. W wyszukiwaniu uwzględniane są terminy bezpośrednio przed i po operatorze



11SpringerLink zakładki Books A-Z i Journals A-Z

Alfabetyczna lista tytułów książek (slajd 2, p.3) Alfabetyczna lista tytułów czasopism (slajd 2, p.4)



12SpringerLink strona informacyjna e-książki

Przykład Przykład

1. Cena zakupu rozdziału i całego e-booka – książka bez subskrypcji (slajd 3, p.3a),

2. Możliwość pobrania w formacie PDF i EPUB -książka z wykupioną subskrypcją (slajd 3, p.3b),

3. Liczby pobrań i cytowań,

4. Sekcja informacji: o książce, o autorze, słowa kluczowe, dane bibliograficzne, interaktywny spis treści. 
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SpringerLink
strona informacyjna artykułu

1. Możliwość pobrania pełnego tekstu 

w formacie PDF,

2. Link do źródła, dane bibliograficzne 

do pobrania

i liczba wyświetleń oraz cytowań,

3. Cytowane publikacje,

4. Obowiązujące uprawnienia 

do korzystania z artykułu

5. Publikacje zbliżone tematycznie.



14
SpringerLink
strona informacyjna czasopisma

1. Informacja o dostępie do artykułu 

(slajd 3, p.3), 

2. Link do wszystkich numerów tego 

czasopisma;

3. Możliwość ustawienia alertu 

– dla zalogowanych użytkowników,

4. Wyszukiwanie wewnątrztekstowe –

przeszukuje teksty artykułów 

w tym czasopiśmie,

5. Najnowsze wydanie czasopisma.



15SpringerLink centrum pomocy

opracowała: Joanna Rudna

https://support.springer.com/en/support/home

