Wykaz baz danych, portali naukowych, e-wydań czasopism
polecanych przez Bibliotekę Główną UTH dla Katedry Pedagogiki i
Psychologii
w wolnym dostępie

• www.arianta.pl Arianta - naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne baza zawiera informacje oraz linki do prawie 4 tys. tytułów polskich czasopism
elektronicznych. Są to zarówno czasopisma dostępne w pełnych tekstach, jak również
te, które oferują na swych stronach WWW jedynie spisy treści lub/i abstrakty.
• www.bibe.ibe.edu.pl BIBE Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych zawiera
istotne doniesienia naukowe z polskich badań edukacyjnych prowadzonych w latach
1989-2015, dostarcza szczegółowych informacji na temat: dydaktyk przedmiotowych,
pedagogiki, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych i in.
• www.ciniba.edu.pl The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities
(CEJSH)- baza zawiera streszczenia napisane w języku angielskim artykułów i recenzji
publikowanych, w językach narodowych, w czasopismach naukowych poświęconych
dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w Czechach, na Węgrzech, w Polsce,
na Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie, Estonii, Łotwie, Litwie, Serbii, Słowenii i
Ukrainie.
• www.polona.pl Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA projekt Biblioteki
Narodowej, którego celem jest umożliwienie czytelnikom kontaktu z książkami,
czasopismami i innymi typami dokumentów, które składają się na obraz polskiej
kultury, a które ze względu na ich wartość, nie są udostępniane publicznie.
• www.edukator.pl EDUKATOR - baza danych z zakresu. pedagogiki, psychologii,
socjologii, metodyki nauczania przedmiotów, edukacji, literaturoznawstwa,
językoznawstwa i bibliotekoznawstwa.
• www.bibliothek.uni-augsburg.de Elektronische Zeitschriftenbibliotheke
bibliograficzno-abstraktowa baza, częściowo zawierająca pełne teksty artykułów,
tworzona przez Bibliotekę Uniwersytecką w Ratyzbonie, zawierająca informacje o
czasopismach elektronicznych na całym świecie. Informacje można wyszukiwać po
tytule, po dziedzinie lub przeglądać alfabetycznie. Przy każdym opisie znajduje się
odpowiednia ikona, przypominająca sygnalizację świetlną, która informuje o trybie
dostępu (zielona - wolny dostęp, pomarańczowa - otwarty dostęp do części tekstów,
czerwona - dostęp po wykupieniu subskrypcji).
• www.europa.eu EUROSTAT - serwis tworzony przez Urząd Statystyczny Unii
Europejskiej. Zawiera informacje na temat różnych aspektów życia gospodarczego i
społecznego Unii Europejskiej: dane statystyczne, raporty i opracowania. Baza
zawiera publikacje i dane prezentowane są w języku angielskim, francuskim lub
niemieckim;
• www.mak.bn.org.pl Przewodnik Bibliograficzny baza bibliograficzna Biblioteki
Narodowej, rejestrująca wszystkie książki wydane w Polsce począwszy od 1973 roku,
zawiera blisko 700 tys. Rekordów.

• www.doaj.org DOAJ - Directory of Open Access Journals - serwis oferujący dostęp
do ponad 8000 pełnotekstowych, naukowych czasopism elektronicznych w wolnym
dostępie. Zakres tematyczny obejmuje większość dyscyplin akademickich - biologia,
chemia, fizyka, matematyka, technika, nauki o Ziemi, językoznawstwo,
literaturoznawstwo, sztuka, historia, socjologia, nauki polityczne, psychologia,
filozofia, religia, edukacja, zarządzanie i in.
• https://www.jstor.org/action/showAdvancedSearch JSTOR elektroniczne archiwum
czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych.
• www.ceeol.com C.E.E.O.L. (Central and East European Online Library) jest jedyną w
swoim rodzaju biblioteką czasopism elektronicznych. Jest to baza obejmująca 965
tytułów z nauk społecznych, humanistycznych oraz dokumentów elektronicznych
dot. zagadnień związanych z Europą Środkową, Wschodnią i PołudniowoWschodnią. Wszystkie artykuły są dostępne w wersji pełnotekstowej w formacie
PDF.
• http://bazhum.pl/ BazHum – bibliografia zawartości czasopism humanistycznych
• www.cejsh.icm.edu.pl CEJSH – bibliografia zawartości czasopism społecznych i
humanistycznych wydawanych w Europie Środkowej
•

http://bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie Bibliografie narodowe tworzone przez
Bibliotekę Narodową w Warszawie

• http://bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie Bibliografia Zawartości Czasopism - BZCz
BN- zawartość polskich czasopism naukowych oraz wybranych gazet i tygodników od
1996 r. Bazę można przeszukiwać wg. następujących indeksów: autor, tytuł, tytuł
czasopisma, słowo kluczowe, tytuł recenzji.
• http://katalog.edukacjamedialna.edu.pl/ - Katalog kompetencji medialnych,
informacyjnych i cyfrowych- pełny program edukacji medialnej dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Obejmuje szeroki przekrój tematów; od korzystania z informacji, poprzez
język mediów i bezpieczeństwo, aż po aspekty ekonomiczne, etyczne i prawne.
• https://edukacjamedialna.edu.pl/info/dlatrenera/ - Serwis Edukacja Medialna
zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach
kultury i bibliotekach.
http://www.staff.amu.edu.pl/%7Etechedu/edu_med_kw/ramka/tresc.html Prezentacja czasopisma zawiera podstawowe informacje o periodyku, warunki
prenumeraty. Pozwala na zapoznanie się z zawartością każdego z dotychczas
wydanych numerów, przegląd poszczególnych działów tematycznych pisma oraz
indeksowanie według autorów publikacji. Dzięki opcji przeglądarki internetowej,
takiej jak "znajdź", w łatwy sposób można również przeszukać bazę wszystkich
opublikowanych artykułów za pomocą hasła kluczowego. Istnieje także możliwość
zamówienia wybranych numerów pisma bądź prenumeraty, za pomocą poczty
elektronicznej i księgarni elektronicznej Wydawnictwa eMPi2.

• http://www.eid.edu.pl/ - Edukacja Internet Dialog platforma do wymiany poglądów
i informacji o współczesnej edukacji, dostęp do czasopisma Edukacja Internet Dialog i
wybranych pełnych tekstów artykułów.
• http://wychowawca.pl/ - czasopismo Za niewielką odpłatnością dostępne są bieżące
i archiwalne wydania „Wychowawcy”. Można zapoznać się z numerami od stycznia
2007 r. Wybrane artykuły w darmowej ofercie.

