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Platforma EBSCOhost umożliwia wyszukiwanie w bogatych naukowych elektronicznych bazach 
EBSCO. Zapewnia wyszukiwanie w jednej lub kilku bazach jednocześnie. Po zalogowaniu, 
zaznacz bazy danych, które chcesz przeszukać. 
 

 
 
Możesz również zmienić te ustawienia później, klikając Wybierz bazy danych na ekranie 
wyszukiwania. 
 

 
 
Wyszukiwanie na platformie można przeprowadzić wykorzystując ekran podstawowy  
lub zaawansowany. W celu rozpoczęcia wyszukiwania wpisz w oknie wyszukiwawczym dowolne 
słowo (np. economics) lub frazę (np. fake news). Następnie kliknij przycisk Szukaj.  
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Wyszukiwanie podstawowe umożliwia wyszukiwanie we wszystkich polach opisu. Ekran 
wyszukiwania zaawansowanego pozwala na tworzenie bardziej rozbudowanych strategii, 
wykorzystując operatory logiczne Boolean (AND, OR, NOT) oraz kody pól, które pozwalają 
precyzyjnie wyszukiwać na przykład wg autora, tytułu artykułu, tytułu publikacji.   
 
Możesz rozwinąć dodatkowe Opcje wyszukiwania, aby doprecyzować lub rozszerzyć swoje 
wyszukiwanie.  
 

 

Użyj innego trybu wyszukiwania, pamiętając, że „Wartość logiczna/fraza” daje nam lepszą 
precyzję wyszukiwania, „Znajdź wszystkie moje szukane terminy” pozwala znaleźć większą liczbę 
wyników przy utrzymaniu mniejszej precyzji wyświetlonych rezultatów, „Znajdź dowolne spośród 
moich terminów” wyświetli nam najwięcej wyników. Możesz również zastosować „Wyszukiwanie 
SmartText" szukając większych fragmentów w pełnym tekście. 

Dostosuj dodatkowe opcje rozszerzające wyszukiwanie, takie jak „Zastosuj powiązane słowa”, 
które umożliwia wyszukiwanie prostych synonimów i liczby mnogiej lub „Stosowanie 
równoważnych tematów”, które pozwala wyszukiwać wg powiązań różnych form tematu 
pochodzących z licznych tezaurusów. „Przeszukuj również pełny tekst artykułów”, aby uzyskać 
więcej wyników. 
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Korzystając z ekranu zaawansowanego, wybierz operator logiczny (AND, OR, NOT) w celu 
połączenia dwóch lub więcej pozycji w poszczególnych polach do wyszukiwania. Użyj AND, jeśli 
chcesz wyszukać wszystkie wpisane terminy. Użyj OR, jeśli chcesz otrzymać wyniki dla co 
najmniej jednego terminu. Zastosuj NOT, aby wykluczyć z wyszukiwania termin występujący po 
operatorze. Wybierz odpowiedni kod pola, aby precyzyjnie wyszukiwać wg autora, tytułu artykułu, 
tytułu publikacji itp.   

 

 
Po przeprowadzeniu wyszukiwania pojawi się nowe okno z rozbudowanym interfejsem, złożonym  
z trzech kolumn. W części środkowej znajduje się lista wyników. Po lewej stronie widoczna jest 
kolumna z ogranicznikami, umożliwiającymi zawężenie wyników wyszukiwania. Po prawej stronie 
znajduje się kolumna z dodatkowymi funkcjonalnościami, w tym podgląd obrazów powiązanych  
z wyszukiwaniem. 
 

 
 
 



 
Platforma EBSCOhost 

Przewodnik użytkownika 
 
 

4 

 

Wyniki wyszukiwań są domyślnie wyświetlane według Trafności. Metodę sortowania wyników 
można zmienić korzystając z rozwijanej listy. 

 
 

Aby dopracować uzyskane wyniki, możesz wybrać opcje dostępne w panelu po lewej stronie lub 
zmodyfikować parametry dostępne w sekcji Bieżące wyszukiwanie. Pozwalają one na zawężenie 
i rozszerzenie rezultatów wyszukiwań według różnych kryteriów, np.: 

• Pełny tekst - dostępność zasobu w formie elektronicznej 

• Recenzowane naukowo - ograniczenie do artykułów recenzowanych naukowo 

• ograniczenie daty publikacji - korygowany przy użyciu opcji suwaka daty publikacji.  

Możesz również rozwinąć więcej dostępnych opcji klikając Pokaż więcej. 
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Dodatkowe opcje zawężenia wyników dostępne są w dolnej części kolumny po lewej stronie,  
w tym Typy źródeł, Wydawca, Publikacja, Temat, Publikacja, Język. 

 

 
 
Jeżeli Twoja biblioteka posiada dostęp do elektronicznej wersji pełnego tekstu danego zasobu, pod 
opisem na liście wyników zostanie wyświetlony odpowiedni odnośnik. Kliknięcie linku spowoduje 
otwarcie pełnego tekstu na platformie EBSCOhost.  
  

 
 
Przy opisach widocznych na liście wyników znajdują się podstawowe informacje dotyczące 
wyszukanych pozycji. Tytuł każdej pozycji jest jednocześnie linkiem do strony z jej szczegółowym 
opisem. Przy każdym opisie na liście wyników wyszukiwania znajduje się zestaw ikon funkcyjnych, 
umożliwiających wyświetlenie dodatkowych informacji z opisu oraz zapisanie rekordu  
w podręcznym folderze.  
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Link do folderu znajduje się na pasku menu u góry ekranu i umożliwia zarządzanie listą zapisanych 
pozycji oraz ich drukowanie, udostępnianie i eksport danych do programów bibliograficznych,  
tj. Mendeley, EndNote czy Zotero.  
 

 
 
Uwaga: zawartość folderu jest dostępna tylko na czas danej sesji wyszukiwawczej i po zamknięciu 
przeglądarki zostanie utracona. Aby zachować zawartość folderu na stałe, skorzystaj z funkcji 
Zaloguj się dostępnej na pasku menu (wymagane jest utworzenie bezpłatnego konta osobistego 
Moje EBSCOhost lub skorzystanie z istniejącego konta Google). 
 

Po kliknięciu wybranej pozycji na liście wyników można skorzystać z opcji dostępnych dla 
poszczególnych rezultatów, takich jak Cytuj (dla wyświetlenia gotowej bibliografii w popularnych 
formatach), Eksportuj (dla przesłania danych do programów bibliograficznych), wyślij E-mail, 
zapisz plik do Google Drive, Utwórz uwagę (aby napisać krótką notatkę, która zostanie zapisana 
w osobistym folderze) i innych. Należy kliknąć na odpowiednią ikonę i postępować według 
wskazówek na ekranie.  
 
 

Uwaga: opcja odsłuchania i tłumaczenia tekstu jest dostępna tylko dla wyników w formacie HTML. 
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W górnej części interfejsu wyszukiwania znajduje się pasek menu zawierający zestaw odnośników 
umożliwiających dostęp do przydatnych opcji. Po lewej stronie paska menu znajdują się linki do 
nowego wyszukiwania, słowników terminów kontrolowanych, wyszukiwarki epublikacji wg tytułów, 
wyszukiwarki obrazów. Po prawej stronie znajdują się przyciski funkcyjne, umożliwiające 
dostosowanie ustawień (przycisk Preferencje) oraz zmianę języka interfejsu. 
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