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Notatki własne:

AtoZ - narzędzie do jednoczesnego przeszukiwania zasobów wielu
konsorcjów i zagranicznych baz ogólnodostępnych.



Bazy Biblioteki Narodowej:

Przewodnik Bibliograficzny

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Gazet i Tygodników

Bibliografia Polska 1901-1939 

Bibliografia Czasopism Polskich Podziemnych 1976-1990 

Bibliografia Książek Polskich Podziemnych 1976-1989

Bazy dostępne on-line : www.bn.org.pl  

Bibliografia Bara
Polskich XIX i XX w. (do 1939 r.) jest jedną z najważniejszych  bibliografii
 w zakresie historii literatury polskiej (a także recepcji literatur obcych 

  - Kartoteka Bibliografii Zawartości Czasopism

Bazy Instytutu Badań Literackich PAN: 

Polska Bibliografia Literacka - elektroniczna wersja  Polskiej 

Bibliografii Literackiej,  obejmuje lata 1988-2000. Lata wcześniejsze 
dostępne w formie drukowanej.

Baza dostępna on-line: http://www.bar.ibl.waw.pl/ 

Baza dostępna on-line: http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ 

Zasoby Instytutu Badań Literackich PAN - rejestruje nabytki
 Biblioteki IBL z lat  (głównie wydawnictwa zwarte i zbiory  1980-2009

Baza dostępna on-line: http://biblioteka.ibl.waw.pl/ 

Bazy danych: 

filologia polska, 
neofilologie

w Polsce).

Korpus Języka Polskiego -  sieciowa wersja Korpusu Języka 

Polskiego PWN, wielkości 40 milionów słów. W jej skład wchodzą 
fragmenty książek, gazety i czasopisma, nagrane rozmowy, strony 
internetowe oraz ulotki reklamowe. Pełna wersja sieciowa korpusu 
jest dostępna odpłatnie, a bezpłatnie wersja demonstracyjna wielkości 
ponad 7,5 miliona słów.  

Baza dostępna on-line: http://korpus.pwn.pl/szukaj.php

iSybislaw - bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa  
slawistycznego (język staro-cerkiewno-słowiański, bułgarski, macedoński, 
serbski  i chorwacki, słoweński, czeski, słowacki, polski, rosyjski, białoruski,      
 ukraiński). 

Baza dostępna on-line: http://194.181.195.222/ 

Biblioteka Literatury Staropolskiej i Nowołacińskiej (BLSN)
Korpus tekstów odzwierciedlających kulturę dawnego Królestwa 
Polskiego oraz wielonarodowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
zawierający nowoczesne internetowe edycje dzieł powstałych 
w okresie od X do XVIII w., głównie w języku łacińskim oraz polskim.
Podstawą większości przedstawianych dzieł są zbiory zgromadzone 
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

Baza dostępna on-line: http://neolatina.bj.uj.edu.pl/

STAROPOLSKA
 dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. 
Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego 
piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał 
ikonograficzny i dźwiękowy. 

- to serwis naukowo-edukacyjny poświęcony

Baza dostępna on-line: http://www.staropolska.pl/index.php        

Zagraniczne:

Index Translationum - rejestruje tłumaczenia około 1,5 mln 
książek 250 tys. autorów z ponad 100 krajów. W połowie są to 
tłumaczenia  literatury (w tym literatury dziecięcej) z języka 
angielskiego oraz języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, 
szwedzkiego, włoskiego, hiszpańskiego.  
Wydawcą bazy jest UNESCO.

Baza dostępna on-line: http://www.unesco.org/xtrans/ 

SPRINGER LINK - wielodziedzinowa baza danych, zawierająca
czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer Verlag i Kluwer 
Academic Publishers. 
Baza prezentuje ok. 1130 tytułów pełnotekstowych wersji czasopism 
naukowych wydawnictwa Springer.             

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:

                      - Electronic Information for Libraries Direct, wspólny 
projekt Open Society Institute oraz wydawnictwa EBSCO Publishing.
EFIL EBSCO

Academic Search Complete: baza wielodziedzinowa;
Master File Premier - artykuły z periodyków o tematyce ogólnej, biznesu,
ochrony zdrowia i zagadnień dotyczących kultury. 

PROQUEST                       - multidyscyplinarna baza ProQuest, działająca w ramach 
projektu eIFL Science &Technology, umożliwiająca dostęp do  czasopism 
pełnotekstowych i abstraktowych. Baza ProQuest obejmuje 11  baz 
pełnotekstowych z różnych dziedzin nauki oraz indeksy i abstrakty ponad
2 milionów dysertacji. 
 

 i pełnych tekstów czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo    
Elsevier  Science. Baza indeksuje około 1650 tytułów bieżących     

SCIENCE DIRECT - dostęp do spisów treści, abstraktów

na serwerze ICM:na serwerze
wydawcy:

z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku oraz ponad 370 tytułów 
niekontynuowanych  

specjalne).

Projekt Gutenberg  - inicjatywa polegająca na umieszczeniu 

 2010 projekt udostępnił ponad 33 000 wolnych książek elektronicznych  
w Internecie elektronicznych wersji książek. Według danych z roku 

Baza dostępna on-line: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

SCOPUS - wielodziedzinowa baza danych  wydawnictwa  Elsevier.
Zawiera opisy bibliograficzne  oraz  abstrakty artykułów z  czasopism naukowych, 
m a t e r i a ł ó w  k o n f e r e n c y j n y c h ,  p u b l i k a c j i  h a n d l o w y c h  i  s e r i i
książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych
oraz spo łecznych.   Umożl iw ia  przeszuk iwanie  ponad 19 500
recenzowanych czasopism naukowych wydawanych przez około
5.000 wydawców z całego świata. Scopus posiada funkcję analizy
cytowań, funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha) oraz narzędzia do

 

   

porównywania czasopism (Journal Analyzer).

Bazy dostępne  w sieci uczelnianej 

WILEY-BLACWELL    - wielodziedzinowa baza  danych  dostępna w ramach 
ogólnokrajowej licencji akademickiej, obejmującej 1367 tytułów z nauk  
ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych  wraz z archiwami
od 1997 roku na serwerze wydawcy.  
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