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ELEKTRONICZNE BAZY I WYSZUKIWARKI NAUKOWE 

 

1.BIBLIOTECZNE KATALOGI CENTRALNE 

 

Biblioteka Narodowa - http://www.bn.org.pl/ 

NUKAT - http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat 

KaRo - http://karo.umk.pl/Karo/ 

WorldCat - https://www.worldcat.org/ 

 

2. KATALOGI BIBLIOTEK WOJSKOWYCH I MUNDUROWYCH 

 

Centralna Biblioteka Wojskowa (CBW) - http://cbw.wp.mil.pl/pl/index.html 

BG WAT - http://www.bg.wat.edu.pl/ 

BG ASzWoj - http://biblioteka.aon.edu.pl/ 

Biblioteka WSPol w Szczytnie - http://www.wspol.edu.pl/biblioteka/ 

Biblioteka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - https://www.sgsp.edu.pl/o-bibliotece 

 

 

3. BAZY DANYCH DOSTĘPNE W SIECI UCZELNIANEJ 

 

Wirtualna Biblioteka nauki (WBN) - https://wbn.icm.edu.pl/ 

EBSCO - http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=650a8f82-463a-43cf-87ac-

b87150f1e64f%40sessionmgr4010 

 

4. MULTIWYSZUKIWARKI 

Dogpile - przeszukująca m.in. Google, Yahoo, Yandex (i kilkanaście innych), wybierająca najtrafniejsze 

wyniki i eliminująca te powtarzające się  http://www.dogpile.com/ 

Info.com  http://www.info.com/ 
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Search.com  https://www.search.com/ 

Startpage  - zapewnia pełną ochronę prywatności użytkownika (nie rejestruje numerów IP, nie używa 

plików cookie, nie gromadzi danych osobowych) https://www.startpage.com/ 

DuckDuckGo  - zbudowana w oparciu o otwarte oprogramowanie, także nie gromadzi danych o 

użytkownikach https://duckduckgo.com/ 

 

5. WYSZUKIWARKI NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE 

 

Google Scholar  - wyszukiwarka tekstów naukowych, wyszukuje materiały z wielu dziedzin i źródeł. 

Przeszukuje artykuły recenzowane, prace naukowe, książki, streszczenia i artykuły, prace wydawane 

przez uczelnie, towarzystwa naukowe, raporty techniczne, materiały konferencyjne, zasoby 

repozytoriów.  https://scholar.google.pl  

Google książki – przydatna w poszukiwaniu treści  naukowychwyszukiwarka książek wykorzystująca 

technologię OCR (wyszukiwanie pełnotekstowe, przeszukiwanie zawartości książek). Projekt 

digitalizacyjny firmy Google, powstały w 2004 r. , prowadzony we współpracy z bibliotekami i 

wydawcami.  https://books.google.com/?hl=pl 

BASE (Bielefeld Academic Search Engine, opracowana w Bibliotece W Bielefeldzie, 2004 r.) – 

wyszukiwarka publikacji naukowych w wolnym dostępie z repozytoriów, katalogów, archiwów 

czasopism, bibliotek cyfrowych. W wynikach podane są dokładne dane bibliograficzne. Przeszukuje 

dane tzw. „głębokiego Internetu).  https://www.base-search.net/ 

Academic Indeks  -metawyszukiwarka treści naukowych indeksująca strony naukowe,  strony  

informacyjne, konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Można zawęzić wyszukiwanie do wybranych 

kategorii: nauki społeczne, nauki techniczne, materiały źródłowe, dokumenty audiowizualne. 

http://www.academicindex.net/ 

Infotopia - wyszukiwarka naukowa przeszukująca tylko strony www wyselekcjonowane przez 

nauczycieli, bibliotekarzy oraz konsorcja biblioteczne i edukacyjne. Głownie dotyczą one sztuki, nauk 

społecznych, polityki społecznej  i historii.  http://www.infotopia.info/ 

Science Research.com  - multiwyszukiwarka naukowych zasobów  ukrytego Internetu. Umożliwia 

równoczesne ( w czasie rzeczywistym) przeszukiwanie wielu różnorodnych zbiorów, porównuje, 

segreguje i klasyfikuje otrzymane wyniki, wybiera te które są najtrafniejsze oraz najwyższej jakości. 

http://www.scienceresearch.com/scienceresearch/ 

RefSeek   - wyszukiwarka naukowych treści Internetu dla studentów i naukowców. Przeszukuje 

ponad miliard dokumentów: strony www, książki, encyklopedie, czasopisma, dokumenty w formacie 

PDF, prezentacje, filmy. https://www.refseek.com/ 
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6. WYSZUKIWARKI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH 

 

OAJSE  - wyszukiwarka artykułów naukowych publikowanych w sieci na zasadach otwartego dostępu. 

Wyszukuje publikacje darmowe, pełnotekstowe, recenzowane, pochodzące z czasopism, z różnych 

dziedzin nauki. Można z nich swobodnie korzystać:  czytać, kopiować, przechowywać, drukować, 

wykorzystywać do celów naukowych i dydaktycznych. http://www.kkhsou.in/library/oajse/ 

JURN  - wyszukiwarka artykułów z czasopism naukowych w wolnym dostępie dotyczących  nauk 

humanistycznych. http://www.jurn.org/#gsc.tab=0 

CORE  https://core.ac.uk/ 

 

7. WYSZUKIWARKI ZASOBÓW OPEN ACCESS (POWSZECHNY DOSTĘP DO WIEDZY) 

 

Bibliografia Zawartości Czasopism   http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/?lang=pol 

Czasopisma humanistyczne i społeczne  http://www.bazhum.pl/ 

Portal Czasopism Naukowych   http://www.ejournals.eu/ 

Czytelnia Czasopism PAN  http://journals.pan.pl/dlibra 

Arianta (naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne)   http://www.arianta.pl/ 

CEJSH (The Central European Journal  of Social Sciences and Humanities) 

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/article.action?cid=2cc372dd-1fad-4ae6-badf-3bfd57ea3c1f 

DOAJ (Directory of Open Access Journals)  https://doaj.org/ 

SCOPUS  https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej  http://wceo.com.pl/ 

 

8. BIBLIOTEKI CYFROWE 

Narodowe Archiwum Cyfrowe  http://www.nac.gov.pl/ 

NINATEKA   http://ninateka.pl/ 

Encyklopedia Solidarności (Wirtualna Czytelnia Bibuły) 

http://www.encysol.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

Pomorska Biblioteka Cyfrowa - http://pbc.gda.pl/dlibra 

Federacja Bibliotek Cyfrowych - https://fbc.pionier.net.pl/ 
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