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Aplikacja mobilna EBSCO



Aplikacja mobilna EBSCO zapewnia użytkownikom łatwy 

dostęp do zasobów EBSCOhost i wyszukiwarki naukowej 

EBSCO Discovery Service ich biblioteki.

Aplikacja jest dostępna dla urządzeń Apple i Android w 

sklepie iTunes i Google Play.



Po pobraniu aplikacji otwórz ją na swoim urządzeniu 

i wybierz Get Started.



Skorzystaj z pola wyszukiwawczego, aby znaleźć swoją 

bibliotekę, lub użyj Use my location, aby znaleźć 

bibliotekę za pomocą lokalizatora GPS w pobliżu 

Twojej fizycznej lokalizacji.



Znajdź instytucję na liście i kliknij Next.

Na kolejnym oknie wybierz Continue, aby umożliwić aplikacji 

dalszą rejestrację, a następnie zaloguj się za pomocą metody 

stosowanej w Twojej instytucji (na przykład instytucjonalny 

login i hasło, system Proxy).

Lub, jeśli posiadasz osobiste konto Moje EBSCOhost, 

możesz zalogować się przy użyciu danych logowania do 

konta osobistego.



Na ekranie głównym aplikacji mobilnej możesz:

 Uzyskać dostęp do ostatnio przeglądanych artykułów

 Odkrywać tematy

 Przeglądać treści popularne w aplikacji.

Podczas przeglądania tematów możesz przesunąć 

palcem w lewo, aby wyświetlić więcej tematów.

Aby przeszukać aplikację, dotknij lupę w menu w dolnej 

części ekranu.



Wprowadź hasło w polu wyszukiwawczym. Następnie wybierz 

Wyszukaj na klawiaturze urządzenia, aby rozpocząć 

wyszukiwanie.

Możesz również wybrać opcję ograniczenia (pozycje 

recenzowane naukowo, pełny tekst lub zakres dat), aby 

zastosować go do wyszukiwania.



Twoje wyniki zostaną wyświetlone. Kliknij tytuł artykułu lub 

książki, aby zobaczyć szczegóły lub przeczytać cały tekst, 

jeśli jest dostępny.



Przewiń w dół, aby wyświetlić szczegóły artykułu.

Możesz przeglądać wszystkie tematy związane z artykułem, 

przesuwając w lewo.

Jeśli jest dostępny pełny tekst, wybierz Read now, aby 

przeczytać artykuł.

Kliknij ikonę Like, aby zapisać artykuł w aplikacji.



Wybierz ikonę Like w dolnej części ekranu, aby wyświetlić 

zapisane artykuły.

Gdy jesteś zalogowany do aplikacji za pomocą opcji Znajdź 

moją organizację, polubione artykuły są zapisywane do 

momentu wylogowania z aplikacji, po czym są usuwane.

Gdy jesteś zalogowany do aplikacji za pomocą swojego 

osobistego konta Moje EBSCOhost, artykuły, które „polubisz” 

w aplikacji, są również zapisywane w Twoim osobistym 

folderze Moje EBSCOhost i są dostępne z dowolnego 

miejsca, w którym logujesz się do EBSCOhost lub 

wyszukiwarki naukowej EDS.



Aplikacja mobilna EBSCO umożliwia udostępnianie linków do 

artykułów za pomocą narzędzi dostępnych na urządzeniu.

Kliknij ikonę Share i wybierz żądaną metodę udostępniania 

linku do artykułu z dostępnych opcji urządzenia.



Interfejs aplikacji mobilnej EBSCO można przetłumaczyć na 

wiele języków, zmieniając język w ustawieniach urządzenia. 

Więcej informacji znajdziesz w materiałach instruktażowych 

dotyczących Twojego urządzenia.



Aby dowiedzieć się więcej o aplikacji 

mobilnej EBSCO, a także o tym, jak 

stworzyć osobiste konto Moje 

EBSCOhost, odwiedź EBSCO Connect 

pod adresem 

https://connect.ebsco.com.

Skorzystaj również z innych materiałów 

instruktażowych w języku polskim 

https://connect.ebsco.com/s/article/Zas

oby-w-j-polskim?language=en_US oraz 

https://www.youtube.com/channel/UCx

KbjatVMJJH1Wize6AqAOg

https://connect.ebsco.com/
https://connect.ebsco.com/s/article/Zasoby-w-j-polskim?language=en_US
https://www.youtube.com/channel/UCxKbjatVMJJH1Wize6AqAOg


Aby otrzymać więcej informacji odwiedź stronę 

wsparcia EBSCO Connect


