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Pełnotekstowa baza danych zawierająca elektroniczne czasopisma naukowe Elsevier (spisy treści, abstrakty, dane 
bibliograficzne a także pełne teksty artykułów) o tematyce: nauki ścisłe i techniczne, nauki medyczne i o zdrowiu, 

informatyka a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.



Górny pasek umożliwia wyszukiwanie podstawowe za pomocą takich kryteriów wyszukiwawczych jak: słowa kluczowe, 
nazwisko autora, nazwa czasopisma, numer czasopism, rok jego wydania a także strony artykułu.

Ponad to baza umożliwia opcję wyszukiwania zaawansowanego.



Przy wyszukiwaniu podstawowym 
po wpisaniu określonego 

kryterium wyszukiwawczego i po 
wyświetleniu wyników można 
jeszcze bardziej zawęzić swoje 

wyszukiwanie używając jednego 
lub wielu filtrów znajdujących się 

po prawej stronie. 
Wystarczy tylko zaznaczyć 

odpowiedni filtr a wyniki zawężają 
się automatycznie.



Przy wyszukiwaniu zaawansowanym można zawężać lub 
rozszerzać wyszukiwanie m.in. poprzez takie filtry jak: 

operatory logiczne (AND, OR, NOT), data wydania 
artykułu, nazwa czasopisma, autor, afiliacja autora, typ 

artykułu



Po kliknięciu na wybrany artykuł pojawia się jego strona. Po lewej stronie znajduje się podlinkowany spis treści 
artykułu, po prawej stronie można przejrzeć artykuły polecane i  powiązane tematycznie z głównym. Dodatkowo nad 

tytułem można znaleźć informacje o czasopiśmie. 



Artykuł można pobrać (jeżeli 
jest w open access) w formacie 

PDF, można wysłać mailem, 
udostępnić w serwisach 

społecznościowych a także 
wyeksportować

Imię i nazwisko autora/autorów artykułu jest 
podlinkowane. Po kliknięciu na jednego z nich pojawiają 

się po prawej stronie wszelkie informacje dot. autora 
(afiliacja, dane kontaktowe itp.) a także można sprawdzić 

wykaz artykułów tego autora w bazie Scopus oraz tych 
poza nią. Wszystkie tytuły artykułów są podlinkowane i 

kierują na odpowiednie strony.  



Baza Elsevier ScienceDirect daje możliwość wyszukiwania poprzez zakładkę Journals &Books. Jest to lista 
wszystkich czasopism dostępnych w bazie Elsevier a także książek czy rozdziałów. 



W pole wyszukiwawcze należy wpisać nazwę czasopisma bądź tytuł książki. Można wyszukiwać tytuły czasopism 
alfabetycznie, a także można zawęzić wyszukiwanie do dziedziny do której jest przypisane czasopismo. 

Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na przeszukiwanie bazy wpisując dodatkowo m.in. słowa kluczowe, rok
wydania czy autora.



Można jeszcze bardziej zawęzić 
swoje wyszukiwanie używając 

jednego lub wielu filtrów 
znajdujących się po prawej 

stronie. 
Wystarczy tylko zaznaczyć 
odpowiedni filtr a wyniki 

zawężają się automatycznie.



Po wybraniu konkretnego tytułu czasopisma, baza kieruje nas na jego stronę. Znajdziemy tam wszystkie informacje o 
czasopiśmie, spis numerów, artykułów, wskazówki dla autorów. Archiwum numerów jest podlinkowane co daje nam 

możliwość przeszukiwania czasopisma w celu znalezienia odpowiednich materiałów naukowych.



Na pasku u góry należy zaznaczyć w jakim obszarze chcemy rozpocząć wyszukiwanie (wszystkie numery, ostatnie 
numery, kolekcje artykułów, artykułów w prasie. Pole wyszukiwawcze ogranicza się do podstawowego kryterium jakim 

są słowa kluczowe.



Po znalezieniu artykułów możemy zawęzić wyszukiwanie w taki sam sposób jak w bazie Elsevier (filtry z lewej strony,
wyszukiwanie zaawansowane pod polem wyszukiwawczym). Artykuł można pobrać w formacie PDF a także 

wyeksportować. 


