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Jak skorzystać z zasobów elektronicznych 
dostępnych w Bibliotece?

Z zasobów elektronicznych (baz danych) pełnotekstowych, 
bibliograficznych lub abstraktowych, zakupionych przez 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w danym 
roku, można korzystać bez logowania się w sieci KUL

Pracownicy i studenci KUL mają też możliwość zdalnego 
korzystania z tych zasobów poza siecią KUL, na dowolnym 
urządzeniu z dostępem do Internetu. Warunkiem jest 
posiadanie aktywnego konta bibliotecznego

www.kul.pl



Korzystanie z baz danych poza siecią KUL

Tu należy się
zalogować
na swoje

 konto biblioteczne

www.kul.pl



Logowanie

Po zalogowaniu się 
kliknięcie w to 

miejsce spowoduje
przeniesienie się na 

stronę główną
Biblioteki

Tu można skorzystać z 
multiwyszukiwarki PRIMO 

i przeszukiwać wszystkie 
zasoby Biblioteki jednocześnie

www.kul.pl



Numer karty bibliotecznej

(dla studentów: numer
legitymacji poprzedzony

literką A)

Hasło do
konta bibliotecznego

www.kul.pl



Logować można się także z poziomu e-kul

Dostęp do baz – zasoby WWW

Logowanie do
PRIMO (ExLIbris)

www.kul.pl



Przy próbie wejścia w wybraną 
bazę danych poza siecią KUL 

pojawi się okienko logowania 
(jak ze strony Biblioteki)

www.kul.pl



Multiwyszukiwarka PRIMO

Jest narzędziem przeszukującym wszystkie aktualne zasoby Biblioteki: katalog 
elektroniczny, bazy danych, Bibliotekę cyfrową

Szczegółowe zasady 
działania 

multiwyszukiwarki 
PRIMO można zaleźć       

w tym miejscu

www.kul.pl



LISTA A–Z  
q przeszukuje wszystkie tytuły czasopism elektronicznych i e-książek, do których Biblioteka 

oferuje dostęp

umożliwia:

q przeglądanie alfabetyczne i tematyczne dostępnych tytułów czasopism i pozycji książkowych

q wyszukiwanie czasopism i książek według początku tytułu, słów zawartych w tytule oraz 
numeru ISSN lub ISBN

www.kul.pl



Bazy danych dostępne  w KUL (aktualna na dany rok lista znajduje się na 
stronie Biblioteki w zakładce „Bazy danych”)

– Academic Search Complete
– Academic Search Ultimate
– Agricola
– AHFS Consumer Medication Information
– ATLA Religion Database with ATLASerials
– ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS
– Business Source Complete
– Business Source Ultimate
– eBook Collection
– eBook Religion Collection Trial
– Education Source
– ERIC (Education Resource Information Center)
– European Views of the Americas: 1493 to 1750
– GreenFILE
– Health Source - Consumer Edition
– Health Source: Nursing/Academic Edition
– Humanities Source
– Library, Information Science & Technology Abstracts
– MasterFILE Premier
– MEDLINE
– Newspaper Source
– Philosophers Index with Full Text
– PsycARTICLES
– PsycINFO
– Regional Business News
– ScienceDirect
– SocINDEX with Full Text
– Teacher Reference Center

q IBZ

q JSTOR (Arts & Sciences II, III, V, VII Collection)

q L’Anne Philologique

q Lex

q Legalis (tylko w sieci KUL)

q MathSciNet

q ProQuest

q ScienceDirect (Elsevier)

q SCOPUS

q SpringerLink

q Taylor & Francis

q Web of Knowledge

q Wiley Online Library

q de Gruyter

q nature.com

q Bazy EBSCO

www.kul.pl



Bazy

Academic Search Complete
Najobszerniejsza multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych zawierającą około 9 000 czasopism 
pełnotekstowych, w tym 7 300 recenzowanych naukowo, a także indeksy i abstrakty z ponad 12 500 
czasopism oraz przeszło 13 200 publikacji, w tym monografii, raportów naukowych itp.

Academic Search Ultimate
Baza zawiera kolekcję recenzowanych czasopism pełnotekstowych wydawanych w języku 
angielskim i językach lokalnych na terenie Azji, Oceanii, Europy i Ameryki Łacińskiej oraz materiały 
audiowizualne. Tematyka bazy obejmuje antropologię, astronomię, biologię, chemię, fizykę, 
geografię, geologię, inżynierię, matematykę, muzykę, nauki farmaceutyczne, przyrodnicze, ścisłe, 
techniczne, weterynaryjne, prawo, psychologię, religię i filozofię, studia etniczne i wielokulturowe.

Zawiera 10 021 czasopism pełnotekstowych, 9 017 czasopism pełnotekstowych recenzowanych, 
5 254 czasopism indeksowanych w Web of Science lub SCOPUS.

www.kul.pl



Bazy

ATLA Religion Database with ATLASerial
Pełnotekstowa baza American Theological Library Association, która łączy bogaty indeks artykułów z 
czasopism, recenzji książek oraz zbiorów esejów z wszystkich dziedzin związanych z religią oraz zbiór online 
ATLA zawierający główne czasopisma dotyczące religii i teologii. ATLA Religion Database zawiera ponad 620000 
cytowań z artykułów pochodzących z ponad 1 746 czasopism (575 już zindeksowano), ponad 250 000 cytowań 
z esejów wybranych z ponad 18 000 prac zbiorowych, a także ponad 570 000 cytowań z recenzji książek i coraz 
większą liczbę cytowań multimedialnych. Baza ATLASerials udostępnia pełny tekst ponad 380 000 artykułów i 
recenzji książek.

ATLA Religion Database with ATLASerials PLUS
Pełnotekstowa baza zawierająca całą zawartość bazy ATLA Religion Database with ATLASerials i oferująca 
dostęp do 124 unikalnych pełnotekstowych tytułów czasopism.

eBook Religion Collection Trial
Książki elektroniczne dotyczące różnych religii na całym świecie i popularnych obszarów badań, takich jak 
wpływ religii na społeczeństwo, kulturę i historię.

www.kul.pl



Bazy

PsycARTICLES
Pełnotekstowa baza danych American Psychological Association (APA) to wiarygodne źródło 
pełnotekstowych recenzowanych artykułów naukowych z dziedziny psychologii. Zawiera ponad 
153 000 artykułów z ponad 80 czasopism wydawanych przez APA, Educational Publishing Foundation 
(EPF), Canadian Psychology Association oraz Hogrefe Publishing Group.

PsycINFO
Bibliograficzna (abstraktowa) baza danych American Psychological Association (APA), obejmująca 
abstrakty artykułów z ok. 2 500 recenzowanych czasopism naukowych, rozdziały książek, książki i inne 
prace naukowe. Zawiera ponad 3 mln rekordów i streszczeń z cyfrowymi identyfikatorami obiektu 
(DOI) z dziedziny nauki behawioralnej i zdrowia psychicznego.

www.kul.pl



Bazy

Business Source Complete
Wiodąca kolekcja publikacji z dziedziny biznesu w formie bibliograficznej i pełnotekstowej. Zawiera 
około 2 250 czasopism pełnotekstowych i około 920 monografii z zakresu marketingu i zarządzania, 
ekonomii, finansów, księgowości, biznesu i handlu, około 12 730 pełnotekstowych raportów 
ekonomicznych z zakresu gospodarki poszczególnych krajów, itp. Ponadto baza udostępnia możliwe  
do wyszukania cytowania naukowe odnośnie do ok. 1 300 czasopism.

Business Source Ultimate
Bogaty zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism i innych zasobów zawierających 
informacje historyczne oraz dotyczące aktualnych trendów w biznesie, które wywołują dyskusję na 
temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

Legal Source
Zbiór ponad 1 200 pełnotekstowych uznanych czasopism prawniczych oraz ponad 2,5 mln rekordów,  
w tym recenzji książek i odnośników do spraw. Legal Source oferuje informacje dotyczące dziedziny 
prawa i zagadnień prawniczych, takich jak sądownictwo karne, prawo międzynarodowe, prawo 
federalne, zorganizowana przestępczość, prawo medyczne, prawo pracy, etyka i ochrona środowiska.

www.kul.pl



Bazy

Education Source
Baza bibliograficzna (abstraktowa) zawierająca indeksy i abstrakty dla ponad 2 850 periodyków 
akademickich oraz pełne teksty ponad 1 800 czasopism, 550 książek i monografii. Udostępnione są także 
materiały konferencyjne dotyczące edukacji, cytowania ponad 4 milionów artykułów, w tym recenzje 
książek i ponad 100 000 sprawdzonych i opatrzonych odsyłaczami nazw testów edukacyjnych. Zakres 
tematyczny bazy obejmuje wszystkie poziomy oświaty i uwzględnia specyficzne kategorie edukacji, takie 
jak edukacja wielojęzykowa, zdrowotna oraz testy edukacyjne.

ERIC (Education Resource Information Center)
Baza bibliograficzna (abstraktowa) udostępniająca literaturę i zasoby edukacyjne. Zawiera ponad 1,3 mln 
rekordów i umożliwia dostęp do informacji z czasopism uwzględnianych w Current Index of Journals in 
Education oraz Resources in Education Index.

Teacher Reference Center
Baza Teacher Reference Center udostępnia indeksy i abstrakty dla 280 najpopularniejszych czasopism 
i periodyków dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom.

www.kul.pl



Bazy

MEDLINE
Baza bibliograficzna (abstraktowa) zawierająca informacje z dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, 
stomatologii, weterynarii, systemu opieki zdrowotnej, nauk przedklinicznych i in. indeksowane wg 
tezaurusa medycznego MeSH (Medical Subject Headings). Mieści w sobie rekordy z ponad 5 400 
czasopism biomedycznych.

Health Source - Consumer Edition
Kolekcja informacji z zakresu zdrowia publicznego, obejmująca dziedzinę zdrowia, w tym nauki 
medyczne, nauki o żywności i żywieniu, opiekę nad dziećmi, medycynę sportową i zdrowie ogólne. 
Baza zawiera około 80 pełnotekstowych publikacji z zakresu zdrowia publicznego.

Health Source: Nursing/Academic Edition
Zawiera około 550 pełnotekstowych czasopism naukowych z wielu dziedzin medycyny oraz informator 
AHFS Consumer Medication Information, gdzie można znaleźć 1 300 arkuszy edukacyjnych dla 
pacjentów dotyczących leków generycznych z ponad 4 700 nazwami produktów firmowych.

www.kul.pl



Bazy

Philosophers Index with Full Text 
Baza bibliograficzna dla dwóch do czterech użytkowników, obejmująca badania naukowe z 
głównych obszarów filozofii, zawarte w ponad 680 czasopismach. Baza zawiera autorskie 
abstrakty badań naukowych opublikowanych w czasopismach, książkach oraz recenzjach książek.

SocINDEX with Full Text 
Pełnotekstowa baza danych z dziedziny socjologii, obejmująca ponad 2,1 mln rekordów z 
nagłówkami tematycznymi z zawierającego ponad 20 000 haseł tezaurusa socjologicznego 
opracowanego przez ekspertów i leksykografów. Baza SocINDEX with Full Text zawiera pełny tekst 
ponad 860 czasopism ogólnotematycznych oraz ponad 830 książek i monografii, a także pełny 
tekst przeszło 16 800 publikacji konferencyjnych.

www.kul.pl



Bazy

eBook Collection
Kolekcja 39 pełnotekstowych e-booków.

GreenFILE
Baza bibliograficzna (abstraktowa), obejmująca indeksy i abstrakty ponad 384 000 rekordów jak również 
pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym dostępie. Baza zawiera informacje dotyczące 
wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych 
i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, 
zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i innych.

Newspaper Source
Baza zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. 
Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet 
wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i 
telewizyjnych.

www.kul.pl



Bazy

Humanities Source
Pełne teksty ponad 1 400 czasopism, z cytowaniami ponad 3,5 mln artykułów oraz recenzje książek z 
zakresu nauk humanistycznych, m.in. światowej myśli literackiej, naukowej i twórczej.

MasterFILE Premier
Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. 
Zawiera ok. 1 700 czasopism pełnotekstowych z wszystkich dziedzin wiedzy, ok. 500 książek 
referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą 
ponad 592 000 fotografii, map i flag.

www.kul.pl



Bazy

Library, Information Science & Technology Abstracts
Baza bibliograficzna (abstraktowa) indeksująca 735 czasopism tematycznych, a także książki i raporty 
dotyczące badań z zakresu bibliotekarstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, pobierania 
informacji online i zarządzanie informacjami itd.

MasterFILE Premier
Multidyscyplinarna baza pełnotekstowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych. 
Zawiera ok. 1 700 czasopism pełnotekstowych z wszystkich dziedzin wiedzy, ok. 500 książek 
referencyjnych oraz ponad 164 400 dokumentów źródłowych, a także kolekcję obrazów zawierającą 
ponad 592 000 fotografii, map i flag.

www.kul.pl



Wyszukiwanie na platformie EBSCOhost - 
materiały instruktażowe

   Wyszukiwanie podstawowe na platformie EBSCOhost

        https://www.youtube.com/watch?v=6CL5yTlMKPc

 

    Wyszukiwanie zaawansowane na platformie EBSCOhost

        https://www.youtube.com/watch?v=8UocRVVIU-g

www.kul.pl
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JSTOR
Baza danych, która specjalizuje się w prowadzeniu internetowego archiwum pism naukowych oraz 
udostępnianiu zgromadzonych treści jak największemu gronu odbiorców. JSTOR umożliwia naukowcom 
przeglądanie archiwalnych numerów czasopism wraz z ilustracjami i tabelami w takiej formie, w jakiej 
były one opublikowane. 

Zakres chronologiczny: baza czasopism, publikowanych nawet w XVII i XVIII wieku, do numerów 
opublikowanych przed 3-5 lat (o karencji udostępniania publikacji na serwerze decyduje wydawca).
Najnowsze numery czasopism nie są udostępniane w wersji pełnotekstowej. 

Aktualnie posiadamy dostęp do 6 kolekcji
Arts& Sciences I Collection
Zakres tematyczny: historia, biznes i ekonomia, nauki polityczne, socjologia, edukacja

Arts& Sciences II Collection
Zakres tematyczny: ekonomia, historia, archeologia, studia klasyczne

Arts&Sciiences III Collection
Zakres tematyczny: językoznawstwo i literatura, architektura, teologia, muzyka

Arts&Sciences V Collection
Zakres tematyczny: filozofia, literatura, studia klasyczne

Arts&Sciences VII Collection
Zakres tematyczny: socjologia, nauki humanistyczne

Arts& Sciences XIII Collection 
Zakres tematyczny: językoznawstwo i literatura, filozofia, religia, sztuka i historia sztuki, muzyka, historia, 
nauki klasyczne

www.kul.pl
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Taylor & Francis – SSH Library

Social Science & Humanities Library – pełnotekstowa baza zawierająca 1 469 czasopism

Obejmuje takie dziedziny jak:

Antropologia, archeologia i dziedzictwo kulturowe

Sztuka i humanistyka

Biznes, zarządzanie i ekonomia

Kryminologia i prawo

Edukacja

Geografia

Biblioteka i informacja naukowa

Media, kultura i komunikacja

Zdrowie psychiczne i opieka społeczna

Polityka, stosunki międzynarodowe i badania terenowe

Psychologia

Socjologia i dyscypliny pokrewne 

Sport, rekreacja i turystyka

Studia strategiczne, obrona i bezpieczeństwo

www.kul.pl



● Polski system informacji prawnej, wydawany przez Wolters 
Kluwer Polska (zawiera akty prawne, orzecznictwo, 
komentarze, glosy, piśmiennictwo)

● Dostępny z komputerów w sieci KUL i zdalnie z urządzeń 
domowych (ograniczona liczba jednoczesnych dostępów)

● System informacji prawnej w Polsce stworzony przez 
Wydawnictwo C.H. Beck

● Działa tylko z komputerów w sieci KUL

Bazy prawnicze

www.kul.pl



Inne bazy

Baza bibliograficzno-abstraktowa, 
wydawana cyklicznie, dotycząca języka, 
literatury, historii i kultury starożytnej Grecji 
i Rzymu

Baza pełnotekstowa – kompletna kolekcja czasopism 
wydawnictwa De Gruyter

Retrospektywna baza bibliograficzna 
obejmująca Mathematical Reviews (MR) 
oraz Current Mathematical Publications 
(CMP), dokumentująca publikacje naukowe 
od 1940 r. do chwili obecnej, a także 
umożliwiająca dostęp do części oryginalnych 
artykułów.

www.kul.pl



Baza pełnotekstowa (czasopisma i książki)            

nature.com – pełnotekstowa baza 
zawierająca artykuły z czasopisma 
„Nature” od 2010 r.

Baza pełnotekstowa zawierająca czasopisma 
Freedom Collection, w tym 1 851 tytułów 
bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz 4 200 
tytułów archiwalnych, cztery czasopisma z grupy 
Lancet oraz książki: 1 712 monografii z lat 2013 i 
2014 oraz 803 wol. serii książkowych bądź 
poradnikowych z lat 2011–2015.

www.kul.pl



Pakiet obejmuje 9 baz, w tym 8 pełnotekstowych, zawierających 6 503 czasopisma naukowe               
  oraz 2 261 czasopisma branżowe.

Mamy dostęp do następujących baz:
q ABI/INFORM Trade&Industry (Biznes)
q Advanced Technologies & Aerospace Collection (Nauka i Technologia)
q Agricultural & Environmental Science Collection (Nauka i Technologia)
q Career & Technical Education Database 
q Educational Database (Nauki społeczne)
q Social Science Database (Nauki społeczne)
q Nursing & Allied Health Database (Zdrowie i medycyna)
q ProQuest Dissirtations & Theses (Dysertacje i prace dyplomowe)
q Research Library

www.kul.pl



Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 
1 367 tytułów z nauk ścisłych, 
humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, 
biznes, ekonomia, finanse i księgowość, 
informatyka, nauki o ziemi i środowisku, 
kulturoznawstwo, filozofia, literatura i 
językoznawstwo, historia, religioznawstwo i 
teologia, prawo, edukacja, politologia, 
psychologia i socjologia, matematyka i 
statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i 
astronomia, nauki techniczne, nauki 
biologiczne, weterynaria. 

Zakres chronologiczny: archiwa od 1997 roku 
dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online 
Library. Licencja krajowa Wiley obejmuje także 
2451 książek elektronicznych. 

www.kul.pl



Bazy bibliometryczne

                                      
 SCOPUS 

jest największą bazą indeksującą 
recenzowane publikacje naukowe, materiały 
konferencyjne i patenty (obecnie ponad 70 
milionów prac, dane o cytowaniach 
przekraczają półtora miliarda, indeksuje 
blisko 40 tys. czasopism)
jakość zapewniają rygorystyczne kryteria 
doboru źródeł
dane są rzetelne i obiektywne
w ponad 40 językach (także w języku 
polskim)

Web of Science Core Collection

baza tworzona przez Thomson Reuters
indeksuje kilkanaście tys. czasopism, 
monografie oraz materiały konferencyjne. 
Oprócz standardowych informacji 
bibliograficznych zawiera także bibliografie 
załącznikowe, które składają się na ponad 
miliard cytowań

www.kul.pl



 

Oddział Informacji Naukowej BU KUL
http://www.bu.kul.pl/oddzial-informacji-naukowej,11935.html

Pytania mogą Państwo zadać:

• osobiście w Informatorium: ul. Chopina 27, 
pok. 404       (IV piętro obok Czytelni 
Teologicznej)

• telefonicznie: (81) 445 31 19 lub 445 31 42

• lub e-mailowo: infnauk@kul.pl

Oferujemy szkolenia z zakresu: 

korzystania z zasobów elektronicznych (szczególnie 
zakupionych przez Uniwersytet baz danych)

 baz i wskaźników bibliometrycznych, wyszukiwania 
cytowań

 czasopism punktowanych i czasopism drapieżnych

 promowania dorobku za pomocą portali 
społecznościowych dla naukowców

 stylów bibliograficznych (APA, MLA i in.)

www.kul
.pl

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Uniwersytecka KUL



 

Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
Więcej informacji o dziale i jego działaniach na stronie: http://www.kul.pl/aktualnosci,18619.html

Pytania mogą Państwo zadać:

• osobiście w siedzibie działu: ul. Chopina 27, 
pok. 303A

• telefonicznie: (81) 445 31 89

• lub e-mailowo: repozytorium@kul.pl

Oferta szkoleń z zakresu: 

• prawa autorskiego, 

• otwartego dostępu, 

• pozycjonowania publikacji naukowych, 

• korzystania z zasobów elektronicznych, 
w tym szczególnie w zakresie obsługi narzędzi 
Repozytorium Instytucjonalnego KUL (ReKUL) 
oraz Platformy Czasopism KUL (CzasKUL).

www.kul
.pl

http://www.kul.pl/aktualnosci,18619.html
mailto:repozytorium@kul.pl
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