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Główne punkty: 

1) Zdefiniowanie słów kluczowych wg wstępnego planu
pracy

2) Tradycyjne źródła informacji naukowej
3) Wyszukiwanie tematyczne książek - katalogi elektroniczne

bibliotek naukowych
4) Wyszukiwanie artykułów z czasopism na wybrany temat -

bazy bibliograficzne i pełnotekstowe
3) Inne elektroniczne źródła informacji naukowej



Podstawowa zasada postępowania przed wyborem 
literatury do pracy naukowej:

Przygotowanie wstępnego planu 
pracy

Określenie stopnia szczegółowości 
danego zagadnienia: jakiej 

dziedziny, poddziedziny wiedzy 
dotyczy temat pracy lub 

poszczególne jej rozdziały

Zdefiniowanie jak ważna jest 
*aktualność gromadzonego 
materiału
*Z reguły wybieramy najnowsze pozycje, ale
w niektórych przypadkach mogą być
przydatne starsze źródła np. w części
teoretycznej pracy albo w pracy
porównawczej, której temat wiąże się
z badaniami naukowymi na przestrzeni lat.



Na podstawie ustalonego planu pracy definiujemy słowa 
klucze (hasła przedmiotowe, deskryptory),  za pomocą  

których, będziemy szukać literatury naukowej.

SŁOWO KLUCZOWE – słowo, wyraz (zazwyczaj rzeczownik) przybliżające 
temat, ułatwiające klasyfikację treści; stosowane w katalogowaniu, w systemach 

wyszukiwania informacji.

HASŁO PRZEDMIOTOWE – hasło, słowo odzwierciedlające treść tematu w postaci 

nazwy pospolitej, osobowej, geograficznej w języku polskim lub obcym; stosowane 
w katalogowaniu, w systemach wyszukiwania informacji.

DESKRYPTOR – słowo lub grupa słów opisująca treść tematu; stosowane 

w katalogowaniu, w systemach wyszukiwania informacji. 



TRADYCYJNE ŹRÓDŁA INFORMACJI

1) Przegląd publikacji polecanych przez PROMOTORA pracy 

2) Przegląd BIBLIOGRAFII (spisów literatury) zamieszczonych na końcu 

znalezionych wcześniej prac naukowych (książek, artykułów naukowych).

3) KATALOGI KARTKOWE rzeczowe – umożliwiają wyszukiwanie tematyczne
książek zgodnie z przyjętą przez daną bibliotekę klasyfikacją
przedmiotową.
Należy mieć na uwadze, że katalog kartkowy nie jest obecnie
aktualizowanym źródłem wyszukiwania literatury.



Książki na wybrany  temat
Wyszukiwanie podstawowe 

i zaawansowane w KATALOGACH 
ELEKTRONICZNYCH bibliotek 

naukowych



KROK 1

Katalog Główny BG US: 

• Wyszukiwanie PODSTAWOWE -> docelowe: autor, tytuł 

• Wyszukiwanie zaawansowane -> tematyczne: stosujemy zdefiniowane 

słowa kluczowe w polu: WYRAŻENIE 

W celu zwiększenia trafności wyników zaznacz pole wyrażenia regularnego 

i użyj maskowania odmiennej końcówki wyrazu .*

Używaj funkcji koszyk w celu zgromadzenia i zapisu znalezionych danych

http://katalog.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl


KROK 2

• Jeśli wyniki uzyskane w katalogu BG US nie są satysfakcjonujące 
można poszerzyć wyszukiwanie tematyczne książek w zbiorczym 

katalogu polskich bibliotek KARO
•

Wyszukiwanie tematyczne w katalogu KARO odbywa się po
wyborze pola: hasło przedmiotowe. W panelu bocznym należy
uprzednio zaznaczyć odpowiednie biblioteki dziedzinowe. Z uwagi
na to, że wiele bibliotek naukowych ma profil interdyscyplinarny
warto zaznaczyć również biblioteki ogólne.

KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich 

http://karo.umk.pl/Karo/
http://karo.umk.pl/Karo/


KARO- wyszukiwanie tematyczne (podgląd)



Uwaga!
Książki znalezione za pomocą KARO 
dostępne w innych bibliotekach niż 

biblioteki naukowe w Szczecinie 
można zamówić poprzez 

Wypożyczalnię Międzybiblioteczną 
Biblioteki Głównej US 

https://bg.szczecin.pl/wypozyczenia-miedzybiblioteczne/


Artykuły z czasopism na wybrany  temat 
Wyszukiwanie w bibliograficznych, 

abstraktowych lub pełnotekstowych 
BAZACH DANYCH



Bazy bibliograficzne zawierają pełne opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, 
czasem także rozdziałów monografii naukowych.

Korzystanie z tych źródeł informacji pozwala na znalezienie związanych z tematem 
pracy artykułów zawartych w różnych czasopismach. Wyszukiwanie tematyczne 
odbywa się za pomocą słów kluczowych lub haseł przedmiotowych. 

Dodatkowo w bazach bibliograficznych można przeglądać różne artykuły z wybranego 
czasopisma indeksowanego w danej bazie, albo uzupełnić niekompletne dane, gdy 
otrzymaliśmy od innej osoby artykuł, w którym brak pewnych danych źródłowych np. 
nazwiska autora. 

Bazy pełnotekstowe - jak sama nazwa wskazuje - zawierają pełne teksty artykułów
z czasopism, czasem także z innych źródeł w zależności od oferowanej kolekcji.
Niektóre bazy pełnotekstowe oferują również książki w pełnym tekście. Wyszukiwanie
w tych bazach odbywa się za pomocą różnych indeksów wyszukiwawczych, w tym za
pomocą wspomnianych słów kluczowych. Większość baz pełnotekstowych to bazy
anglojęzyczne, ale są i takie, które zawierają teksty w innych językach. Dostęp do części
baz pełnotekstowych jest płatny. Z komercyjnych baz danych zakupionych przez daną
uczelnię, bądź tych na licencji krajowej można korzystać używając wyłącznie sieci
uniwersyteckiej lub logując się w sposób określony przez daną uczelnię.



Wybrane bazy bibliograficzne tworzone 
w BG US

BazSport – tworzona w Bibliotece Międzywydziałowej bibliografia zawartości

prenumerowanych czasopism. Rejestruje artykuły z zakresu kultury
fizycznej i sportu oraz nauk pokrewnych od 1990 r. Zakres tematyczny:
kultura fizyczna , sport, teoria sportu, fizjologia sportu, medycyna sportu,
antropologia, anatomia, sprawność fizyczna, trening, rehabilitacja,
psychologia sportu, biomechanika, nauczanie, rekreacja, turystyka,
wychowanie zdrowotne, zdrowie publiczne.

Przykładowe wyszukiwane wyrażenie. 
Jeśli wypełnimy pole „wyrażenie”, 

wyszukiwanie słów będzie się odbywało 
we wszystkich dostępnych polach.  
Maskowanie końcówek wyrazów * 

pozwala na uzyskanie większej liczby 
wyników

http://ikf.bg.szczecin.pl/cgi-bin/koha/opac-search.pl


Wybrane bazy bibliograficzne tworzone 
w BG US

PUBLI – baza publikacji pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zawierająca informacje

bibliograficzne od 1985 r. W bazie rejestrowane są monografie i prace zbiorowe, podręczniki
i skrypty, czasopisma (których redaktorami są pracownicy US), artykuły w czasopismach,
rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty (lub ich abstrakty) wygłaszane na
konferencjach lub zjazdach, sprawozdania zjazdowe, recenzje i polemiki, niezależnie od ich
formy wydawniczej (nośnika papierowego lub elektronicznego), jak również dokumenty
kartograficzne.

Baza Publi może być przydatna dla użytkownika, który chce przeglądać prace
wybranego naukowca US lub wyszukać prace opublikowane na danym wydziale,
a także za pomocą wyrażenia lub słów kluczowych znaleźć publikacje na wybrany
temat.

http://publi.bg.szczecin.pl/


INNE polecane bazy 
i serwisy naukowe 

(tematycznie)



MEDYCYNA, FIZJOTERAPIA 
Bazy bibliograficzne zawartości czasopism  tworzone przez biblioteki AWF-ów w Polsce:

Polecane:

Bibliografia zawartości czasopism AWF w Poznaniu - SPORT do roku 2017

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu

Pozostałe bazy AWF w Polsce:

Bibliografia Zawartości Czasopism - Biblioteka AWF Katowice

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu AWF w Warszawie do 

roku 2011

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku do 2012 

roku

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie do 2012 roku

http://klio.awf.poznan.pl/bib/index.php
https://expertus.awf-bp.edu.pl/isis/z/
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03
https://www.opac.awf.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p
http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/
http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boin/


Inne bazy bibliograficzne:

Balneologia Polska

PubMED

MEDLINE (EBSCO)

Bazy pełnotekstowe EBSCO (dostęp z komputerów uniwersyteckich):

Academic Search Ultimate 

Health Source: Consumer Edition 

Health Source: Nursing/Academic Edition

Inne bazy pełnotekstowe:

Główny Urząd Statystyczny (wolny dostęp)

PubMed Central® (PMC)). (wolny dostęp)

Science Direct (dostęp z komputerów uniwersyteckich)

Wiley OnLine Library (dostęp z komputerów uniwersyteckich)

http://www.balneologia.lo.pl/bbd/bbd1.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://stat.gov.pl/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Bazy bibliograficzne zawartości czasopism  tworzone przez biblioteki AWF-ów w Polsce:

Polecane:

Bibliografia zawartości czasopism AWF w Poznaniu - SPORT [do roku 2017]

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu

Pozostałe bazy AWF w Polsce:

Bibliografia Zawartości Czasopism - Biblioteka AWF Katowice

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu AWF w Warszawie [do 

roku 2011]

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku [do 2012 

roku]

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie [do 2012 roku]

http://klio.awf.poznan.pl/bib/index.php
https://expertus.awf-bp.edu.pl/isis/z/
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03
https://www.opac.awf.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p
http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/
http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boin/


Inne bazy bibliograficzne:

SPOLIT - baza bibliograficzna BISp - Federalnego Instytutu Nauk o Sporcie (Niemcy)

Bazy pełnotekstowe EBSCO (dostęp z komputerów uniwersyteckich):

Academic Search Ultimate

MasterFILE Premier

Inne bazy pełnotekstowe:

Główny Urząd Statystyczny (wolny dostęp)

Science Direct (dostęp z komputerów uniwersyteckich)

Wiley OnLine Library (dostęp z komputerów uniwersyteckich)

https://www.bisp-surf.de/
http://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=f5h&authtype=ip&custid=s4823709
http://stat.gov.pl/
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


TURYSTYKA i REKREACJA 
Bazy bibliograficzne zawartości czasopism  tworzone przez biblioteki AWF-ów w Polsce:

Polecane:

Bibliografia zawartości czasopism AWF w Poznaniu - SPORT [do roku 2017]

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Pozostałe bazy AWF w Polsce:

Bibliografia Zawartości Czasopism - Biblioteka AWF Katowice

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu AWF w Warszawie 

[do roku 2011]

Bibliografia zawartości wybranych wydawnictw gromadzonych w BG AWFiS w Gdańsku [do 2012 

roku]

Bibliografia zawartości wydawnictw gromadzonych w BG AWF w Krakowie [do 2012 roku]

Bibliografia zawartości czasopism gromadzonych w BG AWF we Wrocławiu

http://klio.awf.poznan.pl/bib/index.php
https://expertus.awf-bp.edu.pl/isis/z/
https://www.opac.awf.katowice.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/bibdnp.p
http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio/
http://www.awfgda.expertus.com.pl/z/
http://biblioteka.awf.krakow.pl/htdocs/boin/
http://aleph.awf.wroc.pl/F?func=file&file_name=find-b&local_base=AFW03


Inne bazy bibliograficzne:

Biblioteka Nauki CEON – wspólne wyszukiwanie w polskich bazach AGRO, BazEKON, BazTECH

Bibliografia Geografii Polskiej

Bibliografia Regionalna Wielkopolski

Agricola (EBSCO)

Bazy pełnotekstowe EBSCO (dostęp z komputerów uniwersyteckich):

Academic Search Ultimate

Business Source Ultimate 

GreenFILE

MasterFILE Premier

Inne bazy pełnotekstowe:

Główny Urząd Statystyczny (wolny dostęp)
Science Direct (dostęp z komputerów uniwersyteckich)

Wiley OnLine Library (dostęp z komputerów uniwersyteckich) 

http://bibliotekanauki.ceon.pl/
http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/
https://www.poznan-wbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=10
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=ehost&defaultdb=f5h&authtype=ip&custid=s4823709
http://stat.gov.pl/
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/


DODATKOWE ELEKTRONICZNE 
ŹRÓDŁA INFORMACJI



Wyszukiwarki naukowe, bazy i serwisy polskie:

ARIANTA - Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne- informacje i linki do stron
i archiwów czasopism elektronicznych

Katalogi i bazy Biblioteki Narodowej

Wyszukiwarki naukowe, bazy i serwisy zagraniczne:

DOAB - Directory of Open Access Books

DOAJ - Directory of Open Access Journals

Goolge Scholar - wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł.
Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły,
prace wydawane przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne,
materiały konferencyjne, zasoby repozytoriów.

Google Books - wyszukiwarka książek (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości
książek

Free Medical Journals.com

BASE Bielefeld Academic Search Engine- wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie
z repozytoriów, katalogów, archiwów czasopism, bibliotek cyfrowych.

http://www.arianta.pl/
https://www.bn.org.pl/katalogi
https://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://scholar.google.pl/
https://books.google.pl/
http://www.freemedicaljournals.com/
https://www.base-search.net/


ScienceResearch.com — multiwyszukiwarka naukowych zasobów ukrytego Internetu. Wybiera

najtrafniejsze i najwyższej jakości wyniki.

RefSeek — wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje

ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma,

dokumenty formacie PDF, prezentacje, filmy.

Globa EDT Service — przeszukuje 4,016,891 prac dyplomowych z całego świata (w tym prac
doktorskich, habilitacyjnych i magisterskich).

DART-Europe — Centralny katalog rozpraw naukowych obronionych w Europie (w tym z wielu
uczelni z Polski).

http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/
https://www.refseek.com/
http://search.ndltd.org/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php


Powodzenia w 
poszukiwaniach 

Powrót


