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Biblioteka Główna umożliwia korzystanie w ramach tzw. licencji krajowej finansowanej przez 

MNiSW realizowanej w programie Wirtualna Biblioteka Nauki : 

� z 14 baz firmy EBSCO : 

 

1. Bazy pełnotekstowe: 

 

• Academic Search Complete - obejmuje ponad 7 900 pełnotekstowych czasopism, w tym 

przeszło 6 800 recenzowanych. Oprócz pełnych tekstów udostępnia spisy treści i 

streszczenia z przeszło 11 900 czasopism i ponad 12 000 publikacji (monografii, raportów, 

materiałów konferencyjnych). 

• MasterFILE Premier - informuje o zagranicznych publikacjach z różnych dziedzin nauki : o 

tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji, zagadnień 

wielokulturowych.  

• Elsevier  http://www.sciencedirect.com/  jest wiodącą pełnotekstową naukową bazą  

danych oferującą artykuły i rozdziały książek z prawie 2500 czasopism i 26000 książek. 

Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, matematyczno - przyrodnicze, medycynę, 

chemię, fizykę, ekonomię oraz wiele innych.  

 

2. Bazy bibliograficzno-abstraktowe: 

 

• ERIC - serwis opracowywany przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie 

Edukacji USA. Informuje o zagranicznych publikacjach z zakresu edukacji i pedagogiki. Zawiera 

spisy treści i streszczenia artykułów z czasopism, spisy treści i streszczenia książek, raportów, 

sprawozdań z konferencji, prac magisterskich i doktorskich, opisy bibliograficzne wydawnictw 

przydatnych w pracy nauczyciela (m.in. programów multimedialnych), pełne teksty artykułów z 

wybranych czasopism. 

 

•Teacher Reference Center udostępnia indeksy i streszczenia pochodzące z 280 

najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i opiekunów. Zawiera informacje z 

następujących dziedzin: ocenianie, najlepsze praktyki, kształcenie ustawiczne, współczesne 

badania pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukacja elementarna, 

szkolnictwo wyższe, instruktażowe media, językoznawstwo, literaturoznawstwo, szkolna 

administracja, nauki ścisłe i kształcenie nauczycieli. 



� z  pakietu  baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Thomson Reuters 

Corporation, obejmujących wiele dziedzin nauki - Web of Science . Służą one zarówno do 

poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań 

konkretnych publikacji lub autorów. 

W skład pakietu Web of Science wchodzą: 

• Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - zawiera opisy i abstrakty publikacji 

z ponad 7100 światowych czasopism z różnych dziedzin, w tym medycyny, biologii, chemii, 

informatyki, fizyki, matematyki, a także, co istotne, informacje o cytowaniach 

poszczególnych autorów i publikacji, 

• Social Science Citation Index (SSCI) - to opisy i abstrakty prac z ponad 5300 czasopism 

z wielu dziedzin nauki (m.in. ekonomii, historii, filozofii, prawa, politologii, socjologii), jak 

również informacje o cytowaniach, 

� z bazy abstraktowej i cytowań Scopus  - indeksującej ponad 19500 tytułów czasopism 

naukowych ponad 5000 międzynarodowych wydawców, a także materiały konferencyjne i 

serie wydawnicze z zakresu m.in. nauk społecznych i humanistycznych.  Obecnie w bazie 

znajduje się 47 mln rekordów, w tym 26 mln rekordów od 1996 roku, 21 mln rekordów 

sprzed 1996 roku, przy czym najstarsze rekordy pochodzą z 1823 roku. Scopus zawiera 

także 435 mln źródeł internetowych oraz informacje o 23 mln patentów. 

� z bazy pełno tekstowej SpringerLink  - zbioru pełno tekstowych czasopism elektronicznych 

wydawnictwa Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers, które zostały 

przejęte przez Springera. Kolekcja zawiera czasopisma z różnych dziedzin wiedzy, m.in. 

nauki społeczne i humanistyczne.  

� z bazy publikacji Wiley-Blackwell - Wiley Online Library. Serwisu oferującego  artykuły z zakresu 

nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. 


