
 
1. Wyszukiwanie: EBSCO oferuje do wyboru dwie formy wyszukiwania - wyszukiwanie proste 

(Basic Search) 1 i wyszukiwanie złożone (Advanced Search) 2. Wyboru pomiędzy nimi 
dokonujemy w górnym panelu strony www. 

• Proste: po wpisaniu żądanego terminu należy wcisnąć Search, by rozpocząć jego 
wyszukiwanie. W ramach tej opcji możemy również używać operatorów Boole'a. Można też 
wybrać dowolne ograniczenia lub rozszerzenia, dostępne w ramach opcji szczegółowej analizy 
wyników wyszukiwania (Refine Search). Aby wydrukować, wysłać emailem lub zapisać na 
dysku rezultaty wyszukiwania, należy dodać je do folderu (opcja Add z prawej strony każdego 
artykułu). Istnieje również możliwość, że błędnie wpiszemy hasło wyszukiwawcze – wtedy 
system powiadomi nas, że istnieją również inne, możliwe odpowiedzi, i poda ich przykłady 
(Results may also be available for...). 

• Złożone: korzysta ono z wyszukiwania pod kątem zadanego hasła, daje możliwość 
przeszukiwania historii wyszukiwań oraz korzystania z ograniczeń. Nasze wyrażenie 
wyszukiwawcze stanowić mogą słowa kluczowe, lub też identyfikatory zapytań z historii 
wyszukiwań. W wysuwanej liście (Default Fields) możemy wybrać ograniczenie 
wyszukiwania, na przykład pod kątem autora artykułu o nazwisku Smith (wybierzemy wtedy 
opcję AU, a naszym wyrażeniem wyszukiwawczym będzie słowo Smith). Można również 
korzystać z wyrażeń Boole’a oraz skorzystać ze szczegółowej analizy wyników wyszukiwania 
Refine Search (aby zaznaczyć więcej niż jedną opcję z listy wielokrotnego wyboru, należy 
zaznaczać kolejne opcje, klikając na nich lewym przyciskiem myszy, po uprzednim kliknięciu i 
trzymaniu klawisza Ctrl). Następnie należy kliknąć Search, by rozpocząć wyszukiwanie. 
Wyszukiwania można zapisywać i później wykorzystywać ponownie w ramach kolejnych 
wyszukiwań artykułów, w tym celu jednak należy założyć indywidualne konto w systemie 
(Setting Up a Personal Account).  

2. Korzystanie z historii wyszukiwań: w oknie wyszukiwania zaawansowanego (Advanced 
Search) w ramach Search History/Alerts jest dostępne do pięciu ostatnich wyszukiwań 3. Ilość 
tą możemy zwiększyć za pomocą opcji Show More i zmniejszyć poprzez opcję Show Less. W 
polu Find, oprócz dotyczas wykorzystywanych słów kluczowych, można używać 
identyfikatorów poprzednich wyszukiwań, na przykład wpisując w pierwszym polu wyrażenie 
organic carbon, w drugim natomiast S1, co pozwoli nam połączyć te dwa zapytania 
operatorem Boole’a i przeprowadzić pod ich kątem wyszukiwanie w bazie artykułów po 
kliknięciu Search. Skasowanie historii wyszukiwań następuje poprzez opcję Clear Search 
History, lub też przez zamknięcie sesji z przeglądarką internetową. 

3. Operatory Boole'a:   
• And - łączy wyszukiwane wyrazy w ten sposób, że rezultat wyszukiwania zawierać będzie 

wszystkie wyrazy, zawarte w ramach zapytania. Na przykład zapytanie education and 
technology znajdzie artykuły, zawierające oba te terminy; 

• Or - łaczy wyszukiwane wyrazy w ten sposób, że rezultat wyszukiwania zawierać będzie 
przynajmniej jeden z nich. Na przykład education or technology znajdzie artykuły, zawierające 
wyraz education lub wyraz technology; 

• Not - z wyszukiwania wyłącza wyrazy, tak by żaden z wyników wyszukiwania nie zawierał 
terminów, występujących po wyrazie not. Na przykład education not technology znajdzie 
artykuły, które zawierają wyraz education, ale nie zawierają wyrazu technology. 

4. Wyrazy pomijane w wyszukiwaniu: część wyrazów, użytych w terminie wyszukiwawczym, 
jest pomijana w trakcie przeszukiwania bazy danych. Są to zazwyczaj wyrazy często używane, 
co oznacza, że ich wpływ na wyszukiwanie byłby niewielki. Jeśli więc poszukiwać będziemy 



terminu company of America, system znajdzie wyrażenie company of America, ale również 
wyrażenia company in America czy też company for America – wyraz pomijany zostanie 
zastąpiony przez jakikolwiek inny  

5. Cudzysłów: zazwyczaj jego użycie powoduje wyszukiwanie frazy o dokładnie takim samym 
brzmieniu, jak wyrażenie wyszukiwawcze, nie dotyczy to jednak wyrazów pomijanych w 
wyszukiwaniu (wtedy zostaną one zastąpione w wyniku przez dowolny inny wyraz) oraz 
wyrażeń, w których użyjemy operatorów Boole’a (na przykład wyszukiwanie wyrażenia "sink 
or swim" spowoduje potraktowanie wyrażenia jako sink or swim i wyszukanie artykułów, 
zawierających którykolwiek z tych wyrazów). 

6. Interpunkcja, łączniki: w przypadku wyszukiwania terminu television: talk show 
wyszukiwane są zarówno dokładnie brzmiące terminy, jak i television talk-show, television talk 
show. Podobna sytuacja występuje w przypadku wyrażeń z użyciem łącznika – szukana fraza 
coca-cola da nam jako wynik zarówno Coca-Cola jak i Coca Cola. 

7. Zastępowanie w terminie wyszukiwawczym pojedynczych liter i całych wyrazów: w tym 
celu użyć należy znaków „?” oraz „*”. Jeśli naszym terminem wyszukiwawczym będzie ne?t, 
znalezione zostaną artykuły, zawierające słowa neat, next, nest – przez znak „?” zastępowana 
jest pojedyncza litera wyrazu. Jeśli natomiast chcemy wyszukać artykuły, zawierające wyrazy 
o konkretnym rdzeniu, stosujemy znak „*” – wyszukiwanie pod kątem comput* pozwoli 
znaleźć artykuły z wyrazami computer, computing. 

8. Wyszukiwanie pod kątem odległości pomiędzy wyrazami: operator N pozwala nam na 
znalezienie wyrazów oddzielonych od siebie określoną liczbą słów, przy czym nie ma 
znaczenia ich kolejność – użycie wyrażenia tax N5 reform pozwoli na wyszukanie wyrazów, 
oddzielonych od siebie maksymalnie o pięć słów. Użycie operatora W pozwala na wyszukanie 
wyrazów z zachowaną kolejnością - tax W8 reform znajdzie wyniki, w kórych wystąpią te 
wyrazy w odległości nie większej niż osiem słów, przy czym wyraz tax wystapi jako pierwszy 
z nich. 

9. Ograniczenia (Limiters) 4: pozwalają na wyszukanie pod kątem: Full text (artykuły 
pełnotekstowe), Cover story, Local titles (artykuły, dostępne w bibliotece wyszukującego 
użytkownika), Journal/Magazine (artykuły tylko z czasopisma o wybranej przez nas nazwie), 
Peer reviewed (artykuły zrecenzowane), Date published (data opublikowania), Number of 
pages (ilość stron, przykładowo użycie >3 pozwoli na znalezienie artykułów, dłuższych niż 
trzy strony, użycie 5 – 10 znajdzie artykuły od długości pomiędzy 5 a 10 stron). 

10. Rozszerzenia (Expanders): pozwalają poszerzyć zasób wyszukanych artykułów: Also Search 
for related words (wyszukiwanie pod kątem słów bliskoznacznych), Search within full text 
articles (wyszukiwanie również w tekście artykułów pełnotekstowych), Include all search 
terms by default (traktuje terminy wyszukiwawcze jak połączone operatorem Boole’a AND). 

11. Wyszukiwanie obrazów (Images) 5: istnieje możliwość wyszukiwania obrazów pod kątem: 
Photos of People (zdjęcia ludzi), Natural Science Photos (nauki przyrodnicze), Photos of 
Places (zdjęcia miejsc), Historical Photos (zdjęcia historyczne), Maps (mapy) oraz Flags 
(flagi). Jeśli nie zaznaczymy żadnej z opcji, przeszukane zostaną wszystkie kategorie. W celu 
wydrukowania obrazu należy kliknąć na jego pomniejszeniu, a po wczytaniu się pełnego 
obrazu wybrać opcję Print, a następnie po wczytaniu kolejnej podstrony ponownie kliknąć 
Print. W celu zapisania obrazu na dysk należy również kliknąć na pomniejszonym obrazie, 
kliknąć Save, po wczytaniu się kolejnej podstrony ponownie kliknąć Save, a następnie w 
opcjach przeglądarki Plik/Zapisz jako (File/Save as) 

12. Przeglądanie i wyszukiwanie referencji (References): część z wyszukanych artykułów 
posiada listę referencji (References) – artykułów, cytowanych w wybranym tekście. Po 
kliknięciu na linku referencji pokazuje się nam podstrona z ich listą, na której możemy wybrać 
przez zaznaczenie artykuły, a następnie kliknąć w Related records 6, by znaleźć teksty, 
powiązane z naszym pierwotnie wyszukanym artykułem. Opcja Times cited prezentuje nam z 



kolei listę tekstów, które cytowały nasz pierwotnie wyszukany artykuł. Wyszukiwanie 
referencji odbywa się przez opcję References na pasku przeglądarki pod opcjami prostego i 
zaawansowanego wyszukiwania. Możemy szukać pod kątem: author (autor), title (tytuł), 
source (źródło), year (rok) lub all (wyszukiwanie pod kątem wszystkich, wymienionych 
wcześniej).  

13. Rejestrowanie się w systemie My EBSCOhost: należy kliknąć w link Sign In to My 
EBSCOhost pod logo firm EBSCO, a następnie wybrać opcję I’m a new user, po czym 
wypełnić pola7 : First Name (imię), Last Name (nazwisko), E-mail Address (adres e-mail), 
User  Name (nazwa użytkownika, używając jej będziemy się logować do EBSCOhost), 
Password (hasło, składające się z przynajmniej pięciu znaków), Retype Password (powtórne 
wpisanie hasła), Secret Question (pytanie, pozwalające na odzyskanie danych, gdy zapomnimy 
nazwy użytkownika lub hasła), Secret Answer (odpowiedź na poprzednio zadane pytanie), a 
następnie kliknąć Submit. 

14. Zapisywanie przeszukiwań i alertów: by móc korzystać z tych opcji, należy być 
zarejestrowanym użytkownikiem My EBSCOhost. Po dokonaniu wyszukiwania 
zaawansowanego należy kliknąć w opcję Search History/Alerts, a następnie Save 
searches/alerts. System poprosi nas o zalogowanie się, a następnie o podanie8: Name (nazwy, 
którą nadamy przeszukiwaniu/alertowi),  Description (opisu, co zawiera przeszukiwanie/alert), 
Save Search As - Saved Search Permanent (zapisanie przeszukiwania na stałę), Saved Search 
Temporary 24 hours (zapisanie przeszukiwania na okres 24 godzin),  Alert (alert). W ramach 
opcji alert9 możemy wybrać częstotliwość przypominania (Frequency), czas, w którym 
opublikowano artykuły (Articles published within the last [...]), czas działania alertu (Run Alert 
for [...]). Jeśli chcemy otrzymywać alert na adres e-mail, wybieramy opcję E-mail notification 
i wpisujemy pod spodem adres (lub adresy, oddzielone średnikiem). Jeśli chcemy otrzymywać 
dokładniejsze dane, w ramach E-mail Results format należy wybrać spośród Brief i Detailed tą 
drugą. By zapisać alert, należy kliknąć Save. By odzyskać zapisane wyszukiwania należy 
skorzystać z opcji Retrieve Searches (zakładki Advanced Search, następnie Search 
History/Alerts oraz Retrieve Searches). Pozwoli to na odzyskanie, edycję lub skasowanie 
wyszukiwań i alertów.  

15. Przeglądanie rezultatów wyszukiwania: w odpowiedzi na wyszukiwanie generowana jest 
lista rezultatów (Results)10. Mogą to być odwołania, pełen tekst (w formie dokumentu HTML 
lub PDF), podsumowanie artykułów lub streszczenia, a także odnośniki do pełnego tekstu, 
znajdującego się na innym serwerze. Istnieje możliwość sortowania wyników (Sort by) 
według: daty (date), źródła (source), autora (author), stopnia powiązania z tematem 
(relevance). Dla każdego z wyników wyświetlana jest ikona folderu (po prawej stronie 
wyniku) – jeśli chcemy, by system zapamiętał dla nas konkretne artykuły, musimy kliknąć na 

ikonie folderu (  ). By dodać wszystkie wyszukane elementy na danej podstronie do 
swojego folderu, należy kliknąć w ikonę ( Add (1-50)  ). Jeśli jesteśmy zarejestrowanymi i 
zalogowanymi do systemu użytkownikami My EBSCO Host, wszelkie rezultaty wyszukiwania 
będą automatycznie zapisywane do naszego folderu.  

• Opcja SmartLinks – w przypadku, gdy artykuł nie zawiera pełnego tekstu (w formie HTML lub 
PDF), ale jest dostępny w innej bazie EBSCOhost, lub też artykuł znajduje się w czasopiśmie 
elektronicznym, które nasza instytucja subskrybuje, system automatycznie tworzy odnośniki do 
pełnego tekstu tych artykułów.  

• Opcja PersistentLinks pozwala na dostęp do artykułów EBSCOhost poprzez link, który to 
profesorowie czy też bibliotekarze mogą umieścić na swojej stronie internetowej. Tylko 
autoryzowani użytkownicy będą jednak w stanie dotrzeć do danego artykułu (przy braku 
autoryzacji pojawi się informacja o wystąpieniu błędu).  



• Tłumaczenie interfejsu użytkownika i treści artykułów – by zmienić język interfejsu 
użytkownika, należy w prawym górnym rogu przeglądarki w wysuwanym menu wybrać go z 
listy dostępnych opcji – języka angielskiego (domyślnego), hiszpańskiego, francuskiego, 
niemieckiego, włoskiego, portugalskiego i rosyjskiego. Istnieje również możliwość 
automatycznego przetłumaczenia pełnego tekstu artykułu (w wersji HTML) z języka 
angielskiego na hiszpański, francuski lub niemiecki11. W tym celu musimy przejść do pełnego 
artykułu i z wysuwanego menu Choose language wybrać wersję tłumaczenia, a następnie 
kliknąć Translate. By powrócić do wersji angielskiej, musimy kliknąć na Return.  

16. Zapisywanie rezultatów przeszukiwania do folderu: dostępna w prawym górnym rogu okna 
przeglądarki opcja View folder daje możliwość zbierania i zarządzania wynikami wyszukiwań 
w bieżącej sesji. Po jej zakończeniu zawartość foldera12 jest tracona, o ile nie jesteśmy 
zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem My EBSCOhost. Wyniki wyszukiwania 
obrazów nie mogą być dołączane do folderu. 

17. Drukowanie, zapisywanie i wysyłanie e-mailem wyników wyszukiwania:  
• drukowanie wyników: by wydrukować tekst artykułu, należy wybrać opcję Print po przejściu 

do strony z artykułem. Pojawi się Print manager (zarządzanie drukowaniem). Po kliknięciu 
Print rozpocznie się drukowanie dokumentu. By wydrukować artykuł z pliku PDF, należy 
otworzyć go programem Adobe Acrobat Reader i skorzystać z jego opcji drukowania. W 
przypadku pełnego tekstu, znajdującego się w innej bazie (linked full text), musimy przejść do 
pełnego tekstu artykułu, a następnie skorzystać z opcji przeglądarki internetowej (Plik/Drukuj,  
lub w angielskiej wersji - File/Print) 

• zapisywanie wyników do pliku: w otwartym artykule należy wybrać opcję Save to disk. Pokaże 
się Save manager (zarządzanie zapisywaniem). Należy kliknąć Save i po wczytaniu się strony 
w oknie przeglądarki wybrać opcję Plik/Zapisz jako (w wersji angielskiej File/Save as), po 
czym wybrać na dysku miejsce zapisania dokumentu i kliknąć Zapisz (Save). By zapisać plik 
PDF, musimy otworzyć go w programie Adobe Acrobat Reader, a następnie użyć jego menu do 
zapisania pliku w wybranej lokacji. W przypadku artykułu, znajdującego się na innym serwerze 
(linked full text), należy przejść do pełnego tekstu artykułu, po czym zapisać go na dysku, 
korzystając z opcji przeglądarki internetowej (Plik/Zapisz jako, lub File/Save as).  

• wysyłanie wyników e-mailem: w otwartym artykule należy kliknąć na opcji E-mail. Pokaże się 
E-mail manager14 (zarządzanie opcją wysyłania poczty elektronicznej). Należy wpisać adres e-
mail (może być to kilka adresów, oddzielonych od siebie średnikami). Należy wpisać temat e-
maila (pole Subject), a następnie kliknąć Send. Aby wysłać artykuł, dostępny na innym 
serwerze (linked full text), należy przejść do jego pełnego tekstu i dopiero wtedy przesłać go 
emailem. 

18. Tworzenie bibliografii: dostępna jest opcja tworzenia bibliografii w formacie kompatybilnym 
z BiblioLink© oraz ProCite© (ale również i z innymi programami do zarządzania danymi). Z 
poziomu otwartego artykułu należy kliknąć Save to disk. Pojawi się Save manager, w którym 
należy kliknąć w zakładkę Bibliographic manager. Należy wybrać, w jakiej formie chcemy 
zapisać dane, a następnie kliknąć Save. W przypadku wyboru pierwszej opcji należy zapisać 
dane ze strony internetowej poprzez opcję przeglądarki Plik/Zapisz jako (File/Save as w wersji 
angielskiej). W innym razie, o ile mamy zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do 
zarządzania bibliografią, powinno się ono automatycznie otworzyć. Aby wysłać dane 
bibliograficzne e-mailem, musimy z poziomu jego otwartego okna kliknąć E-mail, a następnie 
na zakładkę Bibliographic manager. Po wpisaniu adresu (lub adresów, oddzielonych 
średnikami) e-mail oraz określeniu tematu wiadomości (Subject) należy kliknąć Send, aby 
wysłać dane bibliograficzne na podany adres (podane adresy) e-mail. 
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