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EBSCOhost jest bogatym narzędziem informacji oferującym różnorodne bazy pełnotekstowe i popularne 

bazy danych wiodących dostawców informacji. W tym przewodniku zajmiemy się wyszukiwaniem w 

EBSCOhost jak również takimi funkcjami jak: lista wyników, podgląd artykułów i obrazów i ustawienia 

preferencji.



Ekran wyszukiwania podstawowego oferuje proste i łatwe w korzystaniu opcje wyszukiwania. Górny 

pasek narzędzi oferuje dodatkowe funkcje, które mogą zawierać wyszukiwanie publikacji, wyszukiwanie 

tematyczne i kolekcje obrazów. Dostępność opcji zmienia się w zależności od wybranych baz danych. 

Możesz dodać lub zmienić bazy danych, w których wyszukujesz, klikając link Wybierz bazy danych.



Okno, które się pojawia, zawiera wszystkie bazy, do których masz dostęp. Możesz tu przeczytać krótki 

opis każdego źródła przytrzymując kursor myszy na ikonie podglądu. Gdy znalazłeś bazę, którą chcesz 

dodać, zaznacz pole wyboru obok nazwy bazy danych i  kliknij OK.



Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej precyzyjne wyszukiwanie, możesz rozwinąć link Opcje wyszukiwania, 

aby wyświetlić dostępne filtry. Tryby wyszukiwania umożliwiają wybór następujących opcji: Wartość 

logiczna/Fraza umożliwia wyszukiwanie terminów podanych w polu wyszukiwania, Znajdź wszystkie moje 

szukane terminy automatycznie dodaje operator AND między Twoimi terminami,  Znajdź dowolne 

spośród moich szukanych terminów automatycznie dodaje operator OR między Twoimi terminami. 



Zacznijmy od wyszukiwania podstawowego dla terminu „global warming”. Wpisz szukany termin w polu 

wyszukiwania i kliknij Szukaj.     



Po lewej stronie listy wyników możesz zawęzić uzyskane wyniki do artykułów z pełnym tekstem lub  

dostępnymi cytowaniami jak również użyć suwaka dat, aby zmienić zakres czasowy swoich wyników. Aby 

wyświetlić wszystkie dostępne ograniczenia, kliknij link Pokaż więcej. Po wybraniu danego ograniczenia 

lista wyników zostanie zaktualizowana. 



Możesz jeszcze bardziej zawęzić swoje wyniki wybierając jeden lub kilka typów źródeł, tematy, publikacje i 

inne filtry. Kliknij Typy źródeł lub Hasło tezaurusa, aby zaktualizować wyniki. Aby wyświetlić wszystkie 

dostępne pozycje lub wybrać kilka terminów, kliknij link Pokaż więcej. Po dokonaniu wyboru kliknij 

przycisk Aktualizacja, aby zobaczyć wyniki.



Gdy zawężasz wyniki wyszukiwania za pomocą ograniczeń, typów źródeł czy tematów, każda pozycja jest 

dodawana do panelu Bieżące wyszukiwanie. Kliknięcie w link danego ograniczenia w tym panelu uruchamia 

wyszukiwanie tylko dla tego terminu. Użyj ikony , aby usunąć ograniczenie z panelu. 



Możesz wyświetlić podgląd informacji odnośnie artykułu przytrzymując kursor myszy na ikonie szkła 

powiększającego obok tytułu. Podgląd ukazuje dodatkowe informacje dotyczące danej pozycji jak 

również ikony odsyłające do pełnego tekstu, jeśli jest dostępny. 



Masz do dyspozycji folder do zapisywania wybranych pozycji podczas danej sesji wyszukiwania. Klikając 

link Zarejestruj się możesz stworzyć osobisty folder My EBSCOhost, aby zapisać na stałe i udostępniać 

innym swoje wyniki.



Rozwijane menu Opcje wyświetlania pozwala ustawić Format wyników, włączyć lub wyłączyć Szybki 

podgląd obrazu, ustawić Liczbę rezultatów na stronie oraz wybrać preferowany Układ strony.



Aby zapisać link do wyszukiwania w swoim osobistym folderze, kliknij Udostępnij i wybierz Dodaj 

wyszukiwanie do folderu. W tym menu możesz również dodawać wszystkie wyświetlone wyniki do 

folderu, tworzyć powiadomienia korzystając z opcji Wyślij alert e-mailem, kopiować stały link do 

swojego wyszukiwania lub udostępniać go za pomocą takich portali jak Facebook czy Twitter.  



Kliknij opcję Historia wyszukiwań, aby zobaczyć wyszukiwania przeprowadzone w trakcie bieżącej sesji. 

Możesz łączyć wyszukiwania i dodawać je do pola wyszukiwawczego zaznaczając pola wyboru obok 

wyszukiwań, które chcesz wykonać i klikając jeden z przycisków Wyszukaj z. Kliknij link Edytuj, aby 

zmodyfikować szukane terminy lub ograniczenia  w wybranym wierszu historii wyszukiwań.



Kliknij link Preferencje, by wybrać ustawienia drukowania, przesyłania e-mailem, zapisywania i 

eksportowania wyników a także dostosować takie opcje jak układ strony i język. Możesz zapisać swoje 

preferencje na przyszłe sesje logując się do swojego konta My EBSCOhost. 



W dowolnym momencie kliknij link Pomoc, aby wyświetlić pełny system pomocy online. 



Aby uzyskać więcej informacji, 

odwiedź stronę Działu Wsparcia EBSCO 

http://support.ebsco.com

http://support.ebsco.com/

