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Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza do korzystania 
z polskich i zagranicznych baz danych. 

Oferujemy m. in. zdalny dostęp do pełnotekstowych czasopism i książek elektronicz-
nych z dziedzin nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych i humanistycz-
nych. 

Biblioteka ponadto umożliwia uprawnionym użytkownikom (pracownikom, studentom, 
doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych PG): 

 korzystanie z baz danych „z domu”, czyli spoza sieci uczelnianej PG przez sys-
tem HAN. Logując się numerem karty bibliotecznej i podając hasło uzyskuje się 
dostęp do baz autoryzowany przez system biblioteczny Virtua 

 zapisywanie dokumentów zawartych w bazach danych na własnych nośnikach 
(zalecana pamięć USB, np.: pendrive, flashdisc itp.) 

 Educational Roaming – punkt bezpiecznego dostępu do Internetu 

 profesjonalną pomoc w korzystaniu z dostępnych źródeł informacji naukowo-
technicznej. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych, podyplomowych i doktorantów, Sekcja In-
formacji Naukowo-Technicznej proponuje szkolenia w zakresie korzystania z elektro-
nicznych narzędzi wyszukiwania informacji naukowo-technicznej. 

Co to są bazy danych? 
Bazy danych to elektroniczne źródła informacji, do których zaliczyć możemy czasopi-
sma, książki, materiały konferencyjne i inne publikacje w formie elektronicznej udo-
stępniane zarejestrowanym użytkownikom z odpowiednich serwerów. 
Platformy internetowe, na których umieszczone są bazy danych działają na zasadzie 
typowych wyszukiwarek internetowych, różnią się zazwyczaj jedynie szatą graficzną.  
Każda platforma posiada opcje wyszukiwania (search) oraz przeszukiwania (browse) 
wg różnych kategorii. 

Ze względu na formę udostępnionego dokumentu, bazy danych dzielimy na: 
• pełnotekstowe, gdzie znajduj ą się pełne teksty ukazujących się publikacji dostępne 
zazwyczaj w formacie PDF lub HTML 
• abstraktowe, zawierające streszczenia wybranych publikacji; umożliwiają szybkie 
przeszukiwanie i filtrowanie ogromnych zasobów informacji 
• bibliograficzne, w których znaleźć możemy uporządkowany spis dokumentów wg 
różnych kryteriów; dzięki nim w szybki i prosty sposób można dotrzeć do interesują-
cej nas literatury 

Użytkownicy baz danych 
Użytkownikiem baz danych może być każdy student i każdy pracownik Politechniki 
Gdańskiej oraz osoby merytorycznie zainteresowane zasobami Biblioteki. Aktywny 
dostęp do baz danych możliwy jest ze wszystkich komputerów znajdujących się na 
terenie Politechniki Gdańskiej, podłączonych do uczelnianej sieci komputerowej. 
Logując się numerem karty bibliotecznej i podając hasło uzyskuje się dostęp do baz. 

Zalety korzystania z baz danych: 
• skrócenie czasu poszukiwania pożądanych materiałów 
• natychmiastowy dostęp do najbardziej aktualnych zasobów z całego świata 
• możliwość dostępu do zasobów archiwalnych 
• możliwość przechowywania interesującego nas artykułu we własnych zbiorach 
(elektronicznych bądź drukowanych) 
• jednoczesny dostęp do publikacji dla wielu czytelników. 



 

Warunki archiwizowania 
Zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych nume-
rów czasopism lub materiałów konferencyjnych. 
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym po-
trzebom, wynikającym z pracy naukowo-dydaktycznej lub naukowej. 
Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.  
Bazy danych Biblioteki Politechniki Gdańskiej udostępniane są on-line przez stronę: 
http://pg.edu.pl/biblioteka-pg  
 
 

 BAZY PEŁNOTEKSTOWE 
 

 ACM Digital Library 
 

Baza ACM (Association for Computing Machinery) jest największym na świecie zbio-
rem prestiżowych czasopism oraz magazynów zajmujących się zarówno teorią jak i 
praktycznymi zastosowaniami technik informatycznych. 
Obejmuje ponad 407 000 artykułów pełnotekstowych (najczęściej w formacie PDF). 
ACM to także wydawca czasopisma "ACM Crossroads" – najbardziej popularnego 
czasopisma komputerowego studentów amerykańskich. W ramach 34 grup zajmują-
cych się wybranymi tematami (Special Interest Groups – SIG), ACM informuje o naj-
nowszych rozwiązaniach i trendach z różnych obszarów informatyki. 
ACM Digital Library to kolekcja zawierająca wszystkie materiały opublikowane przez 
ACM od 1954 r. 
Dostęp: ze wszystkich stanowisk komputerowych znajdujących się na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz w Czytelni Czasopism Bieżących, Baz 
Danych, Informacji Naukowej. 
 
Dziedziny: informatyka, techniki informatyczne 
 
Adres: http://dl.acm.org.acm.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 ACS 
 

Czasopisma elektroniczne wydawane przez American Chemical Society. Baza ACS 
Web Edition zawiera ponad 40 czasopism z dziedziny chemii, biochemii, farmakologii 
oraz innych dyscyplin pokrewnych. Pełne teksty dostępne są od roku 1996. Od 2015 
baza ACS ma cztery nowe tytuły czasopism: ACS Biomaterials Science & Engine-
ering, ACS Central Science, ACS Infectious Diseases ACS Sensors. Politechnika 
posiada także dostęp do archiwów – ACS Legacy, które zawierają zbiory do 1995. 
 

Dziedziny: chemia 
 

Adres: http://pubs.acs.org.acs.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 AIP/APS 

Kolekcja czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics (AIP) 
udostępnianych z serwera Scitation (Politechnika ma dostęp do 12 tytułów) oraz American 

http://pg.edu.pl/biblioteka-pg
http://dl.acm.org.acm.han.bg.pg.edu.pl/
http://pubs.acs.org.acs.han.bg.pg.edu.pl/


 

Physical Society (APS) dostępnych z serwera Wydawcy (13 tytułów), a także 6 tytułów in-
nych wydawnictw. 

 

Dziedziny: fizyka 
 

Adres: AIP http://scitation.aip.org.aip.han.bg.pg.edu.pl/  
APS http://journals.aps.org.aps.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 Cambridge Core 
 

CUP to najstarsze wydawnictwo uczelniane na świecie. CUP publikuje ponad 320 
tytułów czasopism akademickich z nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk 
społecznych. Wiele z nich należy do wiodących publikacji w swojej dziedzinie i jako 
całość stanowi obecnie jedną z najbardziej wartościowych kolekcji akademickich. 
Czasopisma CUP udostępniane są w wersji elektronicznej w formie kolekcji. Poli-
technika zakupiła dostęp do STM Collection w ramach polskiego konsorcjum aka-
demickiego, która obejmuje 149 tytułów z obszaru nauki, technologii i medycyny. 
 
Adres: https://www-1cambridge-1org-1cambridge-2journals.han.bg.pg.edu.pl/core  
 
 

 Ebsco 
 

Baza Ebsco – dostępna w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich finanso-
wanych w całości przez MNiSW – oferuje dostęp do 14 kolekcji tematycznych: 
1. Academic Search Premiere 

Abstrakty i pełnotekstowe artykuły z ponad 3000 czasopism naukowych z nastę-
pujących dziedzin: nauki społeczne i humanistyczne, informatyka, technika, języ-
koznawstwo, sztuka, nauki medyczne. 

2. Business Source Premier 
Abstrakty i pełnotekstowe artykuły z ok. 2500 czasopism tematycznie związanych 
z biznesem, m.in. z następujących dziedzin: zarządzanie, ekonomia, finanse, 
handel międzynarodowy, rachunkowość. 

3. MasterFILE Premier 
Abstrakty i pełne teksty z ok. 2000 czasopism popularnonaukowych opracowane 
z myślą o bibliotekach publicznych. Baza obejmuje czasopisma o tematyce ogól-
nej, biznesowej i związanej z ochroną zdrowia i zagadnieniami wielokulturowymi. 

4. Regional Business News 
  Baza biznesowa dotycząca Stanów Zjednoczonych. 
5. Newspaper Source Plus 

Pełnotekstowe artykuły z dzienników anglojęzycznych (głównie amerykańskich) 
oraz informacje agencji prasowych (głównie amerykańskich). 

6. ERIC 
Cytowania oraz abstrakty z ponad 980 czasopism związanych z szeroko pojętą 
edukacją oraz pełne teksty z ponad 2200 opracowań z tej dziedziny. 

7. Agricola 
  Baza z artykułami z biotechnologii rolniczej, uprawy roślin, hodowli zwierząt, le-

śnictwa, ekologii, żywienia, ekonomiki rolnictwa. 
8. Health Source: Nursing/Academic Edition 

Baza z artykułami związanymi z pielęgniarstwem i ochroną zdrowia, codziennie 
aktualizowana. 

http://scitation.aip.org.aip.han.bg.pg.edu.pl/
http://journals.aps.org.aps.han.bg.pg.edu.pl/
https://www-1cambridge-1org-1cambridge-2journals.han.bg.pg.edu.pl/core


 

9. Health Source: Consumer Edition 
Abstrakty i pełnotekstowe artykuły z ok. 200 czasopism i raportów z dziedziny 
szeroko pojętego zdrowia (m.in. medycyna, technologia żywności i odżywianie, 
opieka nad dziećmi, medycyna sportowa). 

10. Medline 
Wiodąca abstraktowa baza z dziedziny nauk medycznych, opieki zdrowotnej, we-
terynarii i dziedzin związanych z medycyną. Opracowywana jest przez Narodową 
Bibliotekę Medyczną USA. Obejmuje publikacje od 1966 roku do bieżącego. 

11. Teacher Reference Center 
Baza udostępnia indeksy i streszczenia z 280 najpopularniejszych czasopism i 
magazynów dla nauczycieli i opiekunów ułatwiające pracę pedagogom. 

12. Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
Baza bibliograficzna indeksująca ponad 600 czasopism, a ponadto książki i rapor-
ty z bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, bibliometrii itp. 

13. GreenFILE 
Baza zawiera informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów 
wpływu człowieka na środowisko. Obejmuje indeksy i abstrakty ponad 384 000 
rekordów jak również pełny tekst ponad 4 700 rekordów z publikacji w wolnym 
dostępie (Open Access). 

14. European Views of the Americas: 1493 to 1750 
Nowa bibliograficzna baza danych zawiera ponad 32 000 pozycji i stanowi bogaty 
przewodnik po drukowanych rekordach dotyczących obu Ameryk, napisanych w 
Europie przed rokiem 1750. 

 

Dziedziny: interdyscyplinarna 

 
Adres: http://han.bg.pg.edu.pl/han/ebsco/search.ebscohost.com 
 

 EBSCO bazy specjalistyczne:   
 

Applied Science & Technology Source 
Baza obejmująca wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych od akustyki przez ae-
ronautykę, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe po inżynierię nuklear-
ną. Zawiera ponad 1350 czasopism pełno tekstowych, unikalny tezaurus przedmio-
towy i zawartość kolekcji Industrial Arts Index (1913-1957). 
 

Energy & Power Source 
Baza zapewnia dostęp do ponad 4800 publikacji (czasopism, monografii, publikacji 
handlowych) poświęconych zagadnieniom energetyki, szczególnie z uwzględnieniem 
węgla, energii elektrycznej, gazu ziemnego, energii jądrowej, ropy naftowej, źródeł 
odnawialnych energii (woda, wiatr, słońce, paliwa alternatywne itp.). 
 
 

 Elsevier 
 
Baza czasopism elektronicznych Wydawnictwa Elsevier, która obejmuje kolekcję 
Freedom Collection. Ogólnokrajowa licencja akademicka obejmuje ok. 2000 tytułów, 
wśród nich archiwa ponad 400 tytułów, które nie są kontynuowane, z zakresu nauk 
technicznych, matematyczno-przyrodniczych, medycznych, chemii, fizyki, ekonomii, 
socjologii i etc. Licencja nie obejmuje tych czasopism z bazy Science Direct, które 
nie są wydawane bezpośrednio przez Elsevier, np. Cell i Clinics. Dostęp do bazy jest 

http://han.bg.pg.edu.pl/han/ebsco/search.ebscohost.com


 

możliwy poprzez platformę ScienceDirect. W 2015 licencję krajową na czasopisma 
rozszerzono o pakiet książek zawierający 838 monografii z 2013 r. oraz 803 wolu-
meny serii książkowych i poradników (handbooks) z lat 2011-2015. 
 

Dziedziny: interdyscyplinarna 
 

Adres: www.sciencedirect.com.elsevier-sciencedirect.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 Emerald 
 

Emerald Management Xtra 95 to zbiór recenzowanych czasopism oraz źródeł po-
mocniczych wiodącego światowego wydawcy czasopism i materiałów związanych z 
zarządzaniem i ekonomią. Baza zawiera pełne teksty artykułów z ponad 140 tytułów 
czasopism Emerald, recenzje artykułów z 300 najlepszych magazynów biznesowych 
i menedżerskich, materiały konferencyjne, wywiady, analizy przypadków (case stu-
dies), informacje dla bibliotekarzy. 
 

Dziedziny: marketing, zarządzanie 
 

Adres: http://www.emeraldinsight.com.emerald-management-95.han.bg.pg.edu.pl/  
 

Kolekcja Emerald Engineering to 23 tytuły pełnotekstowych czasopism technicz-
nych (16 z nich posiada impact factor w bazie JCR – Thomson Reuters). Czasopi-
sma te obejmują swą tematyką następujące dziedziny: automatyka, robotyka, elek-
tronika, matematyka obliczeniowa, inżynieria materiałowa i in. 
 

Adres: http://www.emeraldgrouppublishing.com.emerald-
engineering.han.bg.pg.edu.pl/products/collections/engineering.htm  
 
 

 IBUK libra – pierwsza polska baza książek elektronicznych  
 

Baza zapewnia dostęp do elektronicznych wersji książek publikowanych przez PWN, 
wydawnictwa uczelniane i inne prestiżowe wydawnictwa naukowe, głównie podręcz-
ników dla studentów z zakresu nauk: ekonomicznych, społecznych, matematyczno-
przyrodniczych, humanistycznych, medycznych, informatyki. Baza zawiera książki 
również takich wydawnictw jak WAM, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności oraz 
Wydawnictwa Akademickie. 
 

Dziedziny: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, ekonomia 
 

Adres: http://han.bg.pg.edu.pl/han/ibuk-libra/libra.ibuk.pl/  
 
 

 IEEE 
 
Zasoby Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of 
Electrical Engineers (IEE) udostępniane są w formie bazy danych IEEE/IEE ELec-
tronic Library (IEL) na serwerze wydawcy. Baza IEL zawiera czasopisma, materiały 
konferencyjne oraz normy. Baza oferuje dostęp do pełnotekstowych wersji czaso-
pism i materiałów konferencyjnych IEEE i IET oraz norm – łącznie ponad milion do-

http://www.sciencedirect.com.elsevier-sciencedirect.han.bg.pg.edu.pl/
http://www.emeraldinsight.com.emerald-management-95.han.bg.pg.edu.pl/
http://www.emeraldgrouppublishing.com.emerald-engineering.han.bg.pg.edu.pl/products/collections/engineering.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com.emerald-engineering.han.bg.pg.edu.pl/products/collections/engineering.htm
http://han.bg.pg.edu.pl/han/ibuk-libra/libra.ibuk.pl/
http://ieeexplore.ieee.org/


 

kumentów – dostęp do czasopisma IET znajdującego się w czołówce najczęściej cy-
towanych czasopism w swojej dziedzinie, kompletne archiwum czasopism od 1988 r. 
i dodatkowo wybrane do 1950 r., interfejs IEEE Xplore umożliwiający szybkie prze-
szukiwanie zasobów, pełny dostęp do artykułów, norm, sprawozdań i grafik w wersji 
PDF oraz cotygodniową aktualizację – miesięcznie 50 000 nowych dokumentów.  
 
Dziedziny: elektryka, elektronika informatyka, technika 
 
Adres: http://ieeexplore.ieee.org.ieee.han.bg.pg.edu.pl/Xplore/dynhome.jsp?tag=1  

 
 

 IM PAN 
 

Baza oferuje dostęp do Czasopism Elektronicznych wydawanych przez Instytut Ma-
tematyczny Polskiej Akademii Nauk, zawiera 6 pełnotekstowych tytułów czasopism i 
3 tytuły archiwalne. 
 
 Acta Arithmetica (tylko archiwum) 
 Annales Polonici Mathematici 
 Applicationes Mathematicae 
 Bulletin Polish Acad. Sci. Math. 
 Colloquium Mathematicum (tylko archiwum) 
 Dissertationes Mathematicae (tylko archiwum) 
 Fundamenta Mathematicae 
 Studia Mathematica 
 Banach Center Publications 
 
Adres: https://www-1impan-1pl-
1impan.han.bg.pg.edu.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma-i-serie-wydawnicze  
 
 

 IOP 
 
Baza zawiera czasopisma wydawane przez brytyjski Institute of Physics. W ramach 
subskrypcji Politechnika Gdańska posiada pełen dostęp do ponad 70 tytułów czaso-
pism począwszy od roku 1874, które obejmują swą tematyką następujące dziedziny: 
fizyka, astronomia, astrofizyka, matematyka i informatyka. 
 
Adres: http://iopscience.iop.org.iop-science.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 KNOVEL 
 
Baza Knovel Library udostępnia podręczniki, książki, bazy, wydawnictwa techniczne i 
materiały konferencyjne – 6600 tytułów – pochodzące od 120 wydawców m.in. Ame-
rican Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, 
DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of 
Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser czy Synapse. Baza zawiera interaktywne 
narzędzia (wykresy, tabele, kreślarki, kalkulatory równań) i jest podzielona na 36 pa-
kietów tematycznych. Politechnika Gdańska ma dostęp do 16 kolekcji. 

http://ieeexplore.ieee.org.ieee.han.bg.pg.edu.pl/Xplore/dynhome.jsp?tag=1
https://www-1impan-1pl-1impan.han.bg.pg.edu.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma-i-serie-wydawnicze
https://www-1impan-1pl-1impan.han.bg.pg.edu.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma-i-serie-wydawnicze
http://iopscience.iop.org.iop-science.han.bg.pg.edu.pl/


 

 

Dziedziny: chemia, inżynieria materiałowa, elektronika, ochrona środowiska 
 

Adres: http://han.bg.pg.edu.pl/han/knovel  
 
 

 NASBI 
 

Platforma edukacyjna NASBI umożliwia dostęp do pakietu podręczników zakupio-
nych przez Politechnikę. Z kolekcji można korzystać z sieci uczelnianej i komputerów 
domowych, po rejestracji (instrukcja znajduje się na stronie domowej Biblioteki, za-
kładka e-źródła > bazy alfabetycznie) i autoryzacji z pomocą specjalnego jednorazo-
wego kodu, przydzielanego przez administratora bazy – kod można uzyskać pisząc 
na adres natwysmy@pg.gda.pl, kod zostanie przyznany w ciągu 24 godzin. 
 
Dziedziny: informatyka, programowanie, biznes i ekonomia, technika i mechanika 
 
Adres: https://nasbi.pl/  
 
 

 NATURE 
 
Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie 
zostało założone w 1869 r. przez fizyka Normana Lockyera. W przeciwieństwie do 
ogromnej większości czasopism naukowych, z reguły wysoko wyspecjalizowanych, 
tygodnik Nature opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inży-
nieryjnych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników Impact 
Factor w kategorii czasopism naukowych. Wydawane jest w formie tygodnika ilu-
strowanego przez firmę Nature Publishing Group, należącą do brytyjskiego wydaw-
nictwa Macmillan Publishers.  
Czasopismo udostępniane w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich pozwa-
lającej na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych. 
 
Adres: http://www.nature.com.nature.han.bg.pg.edu.pl/nature/index.html  
 
 

 Oxford Journals 
 
Oxford University Press jest wydawcą o renomie światowej. Kolekcje OUP zawiera 
wiele najczęściej cytowanych i recenzowanych czasopism, co potwierdza m.in. wy-
soki wskaźnik Impact Factor. Wydawnictwo publikuje ponad 220 czasopism, w tym 
prawie dwie trzecie we współpracy z towarzystwami naukowymi. 
 
Politechnika Gdańska zakupiła 2 kolekcje tematyczne: 
Economics and Finance – ekonomia i finanse (33 tytuły). 
Mathematics & Physical Sciences – nauki matematyczne, informatyka i fizyka (33 
tytuły). 
 
Adres: http://www.oxfordjournals.org.oxford-journals.han.bg.pg.edu.pl/en/  
 
 

http://han.bg.pg.edu.pl/han/knovel
mailto:natwysmy@pg.gda.pl
https://nasbi.pl/
http://www.nature.com.nature.han.bg.pg.edu.pl/nature/index.html
http://www.oxfordjournals.org.oxford-journals.han.bg.pg.edu.pl/en/


 

 
 

 RSC 
 
RSC to jedno z największych, wiodących na rynku wydawnictw naukowych, oferują-
cych szeroki zakres czasopism, magazynów, książek oraz baz danych przeznaczo-
nych dla chemików. Politechnika Gdańska posiada dostęp do 35 tytułów elektronicz-
nych czasopism bieżących (Current Journals), 65 tytułów elektronicznych czasopism 
archiwalnych (Archives) oraz 6 baz streszczeniowych. 
 
Adres: http://www.rsc.org.rsc.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 SCIENCE 
 

Amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the 
Advancement of Science. Założone w 1880 przez wynalazcę Thomasa Edisona, od 
1900 stało się organem AAAS. Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowa-
nie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i 
wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. W ra-
mach licencji krajowej Science dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne 
od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cy-
towanych w Science a opublikowanych w innych czasopismach naukowych znajdu-
jących się na tym samym serwerze (ok. 760 czasopism). 
 
Adres: http://science.sciencemag.org.science-magazine.han.bg.pg.edu.pl/  
 

 SPRINGER LINK 
 
Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 
2010 w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Licencja krajowa obejmuje ok. 
1960 czasopism bieżących i ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi 
dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1290 tytułów dostępne są 
głębokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), Archiwa czasopism sprzed 1997 roku 
dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na 
serwerze krajowym. 
Ponadto licencja obejmuje archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwsze-
go wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008 
oraz kolekcję 16 700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w 
2004-2005 i 2009-2011. Wszystkie zasoby objęte licencją, w tym komplet roczników 
archiwalnych czasopism, dostępne są na serwerze SpringerLink.  
 
Adres: http://link.springer.com.springer.han.bg.pg.edu.pl/  
 

 Taylor & Francis  

Baza oferuje ponad 2100 recenzowanych czasopism publikowanych przez 3 czołowe 
wydawnictwa światowe: Taylor & Francis, Psychology Press oraz Routledge. Pu-
blikacje obejmują tematycznie wszystkie dziedziny nauk humanistycznych, społecz-
nych, medycznych, przyrodniczych, matematycznych, inżynieryjnych i technicznych. 

http://www.rsc.org.rsc.han.bg.pg.edu.pl/
http://science.sciencemag.org.science-magazine.han.bg.pg.edu.pl/
http://link.springer.com.srpinger.han.bg.pg.edu.pl/


 

Ponad 950 tytułów czasopism Taylor & Francis znajduje się w indeksach cytowań 
Web of Science, a ponad 460 publikowanych jest wspólnie z prestiżowymi, między-
narodowymi towarzystwami naukowymi. Zakupiona dla pracowników i studentów ko-
lekcja SSH (Social Science & Humanities) zawiera ponad 1400 czasopism z takich 
dziedzin jak: Anthropology & Archaeology (44 czasopisma), Arts & Humanities (251), 
Business, Management & Economics (123), Criminology & Law (40), Education 
(213), Geography, Planning, Urban & Environment (76), Library & Information Scien-
ce (44), Media, Cultural & Communication Studies (84), Mental Health & Social Care 
(119), Politics, International Relations & Area Studies (165), Psychology (100), So-
ciology & Related Disciplines (44), Sport, Leisure & Tourism (62), Strategic, Defence 
& Security Studies (41). 

Adres: http://www.tandfonline.com.taylor-francis.han.bg.pg.edu.pl/  
 

 WILEY 
 
Dostęp do czasopism Wiley (dawna nazwa Wiley-Blackwell) na serwerze wydawcy 
Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje katalog czasopism Full Collection, 
który zawiera wykaz tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych z archi-
wami od 1997 roku. W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 
książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. 
 
Dziedziny: informatyka, elektronika, fizyka, matematyka, chemia, biotechnologia, 
ochrona środowiska, inżynierii materiałowa 
 
Adres: http://onlinelibrary.wiley.com.wiley.han.bg.pg.edu.pl/  
 
 

 BAZY BIBLIOGRAFICZNO-ABSTRAKTOWE 
 

 Chemical Abstracts 
 

CAS jest to najobszerniejsze na świecie źródło informacji chemicznej zawierające nie 
tylko dane bibliograficzne, ale również informacje o związkach i reakcjach chemicz-
nych pochodzące z ok. 10 000 wyselekcjonowanych czasopism chemicznych, na-
ukowych i technicznych, książek, raportów, sprawozdań oraz patentów. 
 
Zawartość bazy: 
 CAplus (Scientific Literature and Patents) 
 CAS REGISTRY (Chemical Substances) 
 CASREACT (Reactions) 
 CHEMCATS (Chemical Suppliers) 
 CHEMLIST (Regulated Chemicals) 
 MARPAT (Markush Structures) 
 CIN (Chemical Industry Notes) 

 
Zakres czasowy: od 1907 
 
Indeksy wyszukiwania: dane bibliograficzne, słowa kluczowe, struktury chemiczne, 
sekwencje biologiczne, nazwy substancji i schematów reakcji chemicznych. 

http://www.tandfonline.com.taylor-francis.han.bg.pg.edu.pl/
http://onlinelibrary.wiley.com.wiley.han.bg.pg.edu.pl/


 

Dziedziny: chemia 
 

Wejście do bazy z platformy SciFinder (wymagana rejestracja) https://scifinder-
1cas-1org-1cas.han.bg.pg.edu.pl/scifinder  
 
 

 Journal Citations Report (JCR)  
 
Baza JCR znajduje się na platformie Web of Science firmy ClThomson Reuters i za-
wiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, m.in. Journal Im-
pact Factor. JCR to wydawnictwo, które służy do przeprowadzania analiz i ocen cza-
sopism na podstawie ilości cytowań zawartych w nich artykułów. Poszczególne edy-
cje bazy, ukazują się w połowie roku za poprzedni rok kalendarzowy. Czterdziesta 
pierwsza edycja JCR prezentuje dane z 2015 r. dla 8778 czasopism z nauk ścisłych i 
3212 czasopism z nauk społecznych. 
 

Dziedzina: faktograficzno-bibliometryczna 
 

Adres: http://admin-apps.webofknowledge.com.old-wos-journal-citation-
reports.han.bg.pg.edu.pl/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=X2lBIj8r5xs8TePXn13 
nowy interfejs: https://jcr-1incites-1thomsonreuters-1com-1jcr.han.bg.pg.edu.pl  
 
 

 MathSciNet 
 
Specjalistyczna abstraktowa baza danych tworzona przez The American Mathema-
tical Society, zawierająca dane bibliograficzne i recenzje publikowanych prac z za-
kresu matematyki i jej zastosowań. Zawiera odniesienia do ponad 450 czasopism, w 
sumie stanowi kolekcję ponad 2 mln produktów i ponad 1 mln bezpośrednich linków 
do oryginalnych artykułów (poszerza się o średnio 100 tys. przeglądów rocznie) oraz 
przeglądy, streszczenia, cytowania i informacje bibliograficzne. 
 

Dziedziny: matematyka 
 
Adres: http://www.ams.org.mathematical-reviews.han.bg.pg.edu.pl/mathscinet/  
 
 

 Scopus  
 

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą 
abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-
przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje 
ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism 
(z których ponad 1800 jest dostępnych w systemie Open Access), 400 publikacji 
handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 
46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania 
sięgające 1996, 25 milionów rekordów patentowych oraz indeksuje 315 milionów 
naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza 
USA. 
Dziedzina: interdyscyplinarna 
 
Adres: https://www-1scopus-1com-1scopus.han.bg.pg.edu.pl/  
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https://www-1scopus-1com-1scopus.han.bg.pg.edu.pl/


 

 Web of Science  
 
Web of Science umożliwia przeszukiwanie ponad 12 500 czasopism, 196 000 
sprawozdań z konferencji w dziedzinach nauk ścisłych, nauk społecznych, sztuki i 
nauk humanistycznych i 70 000 książek w celu znalezienia wysokiej jakości badań 
związanych z obszarem zainteresowania. Pozwala kojarzyć odpowiednie badania za 
pomocą cytowanych materiałów bibliograficznych i sprawdzać powiązania tematycz-
ne między artykułami utworzone przez ekspertów pracujacych w danej dziedzinie. 
 
Platforma Web of Science obejmuje różne podbazy danych, w tym bazę Web of 
Science Core Collection zawierającą indeksy cytowań, do których należą: 
 Science Citation Index Expanded (SCIE), 
 Social Sciences Citation Index (SSCI), 
 Art & Humanities Citation Index (AHCI) 
 Conference Proceedings Citation Index (CPCI) 
 BIOSIS Citation Index 
 Current Contents Connect 
 Data Citation Index 
 Derwent Innovations Index (DII) 
 Zoological Records (ZR) 
 Book Citation Index (BCI: Science, Social Science & Humanities) 
 Current Chemical Reactions (CCR) 
 Index Chemicus (IC) 

oraz pochodne bazy bibliometryczne takie jak Journal Citation Reports (JCR) czy 
Essential Science Indicators (ESI).  
 

Adres: http://apps-1webofknowledge-1com-1web-2of-2science.han.bg.pg.edu.pl  

 
 

 

 OPEN ACCESS 
 
OPEN ACCESS – oznacza wolny dostęp do publikacji znajdujących się w sieci przy 
uwzględnieniu i zachowaniu praw autorskich. Większość z tych materiałów może być 
wykorzystywanych przez ośrodki naukowe bez dodatkowej zgody. Nawet jeśli kopio-
wanie tychże materiałów nie jest dozwolone, możliwe jest przeglądanie ich zawarto-
ści.  
Przed skorzystaniem z materiałów typu Open Access należy się upewnić, jakie są 
prawne zastrzeżenia korzystania z danych zasobów. Materiały zawarte w bazach 
Open Access mogą być doskonałym źródłem uzupełniającym inne źródła pochodzą-
ce ze specjalistycznych baz danych dostępnych w bibliotece. 

 
WYBRANE POLSKIE BAZY DANYCH w Open Access 

 

 BazTech 
 
Baza danych rejestruje artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych 
oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. 
 
Adres: http://baztech.icm.edu.pl/ 
 

http://apps-1webofknowledge-1com-1web-2of-2science.han.bg.pg.edu.pl/
http://baztech.icm.edu.pl/


 

 BWN (ICM) 
 

Kolekcja Nauk Przyrodniczych – pełno tekstowa baza danych, przechowująca ar-
tykuły z polskich czasopism naukowych z zakresu nauk przyrodniczych. 
 

Adres: http://przyrbwn.icm.edu.pl/ 
 
Kolekcja Matematyki – pełno tekstowa baza danych, rejestrujących bieżące i archi-
walne artykuły z polskich czasopism matematycznych. 
 
Adres: http://matwbn.icm.edu.pl/  
 

 Polish Scientific Journals Database  
 
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism 
naukowych z zakresu nauk przyrodniczych. 
 
Adres: http://psjd.icm.edu.pl/  
 
 

WYBRANE ZAGRANICZNE BAZY DANYCH w Open Access 
 

 DOAJ 
 
Największy serwis czasopism na licencji Open Access. Zbiór zawiera ponad 9940 
tytułów czasopism naukowych (w tym recenzowane) oraz 77 987 artykułów w wol-
nym dostępie, reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe. Baza jest stale uzu-
pełniana o nowe tytuły. 
 
Adres: http://www.doaj.org/ 
 
 

 BioMed Central 
 
Brytyjskie wydawnictwo naukowe, które specjalizuje się w wydawaniu czasopism bę-
dących w otwartym dostępie. Jeden z pionierów Open Access na świecie. Obecnie 
wydaje 290 tytułów z zakresu nauk ścisłych, techniki i medycyny. 
 
Adres: https://www.biomedcentral.com/  
 
 

 CERN 
 

The European Organization for Nuclear Research. CERN Document Server (CDS) 
zawiera ponad 800000 rekordów bibliograficznych głównie z zakresu energetyki, 
atomistyki i fizyki, w tym ponad 35 0000 dokumentów pełnotekstowych. Naukowy 
Serwis Informacyjny (obecnie DSU-SI) posiada zezwolenie do nabywania i zarzą-
dzania materiałami informacyjnymi bibliotek historycznych oraz Naukowego Archi-
wum CERN we wszystkich dziedzinach. 
 
Adres: http://library.web.cern.ch/home 
 

http://przyrbwn.icm.edu.pl/
http://matwbn.icm.edu.pl/
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http://www.doaj.org/
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 Hindawi Publishing – Open Access  
 
Baza Hindawi publikuje ok. 600 czasopism z różnych dyscyplin naukowych w ramach 
Open Access. Wszystkie artykuły publikowane w czasopismach Hindawi są w pełni 
dostępne.  
 

Adres: http://www.hindawi.com/  
 
 

 Intech Open Access  
 

Intech jest pionierem i największym na świecie multidyscyplinarnym wydawcą ksią-
żek i czasopism OA obejmujących dziedziny nauk przyrodniczych, technologii i me-
dycyny. Od 2004 Intech współpracował z ok. 86 tys. autorami oraz publikował ponad 
2700 książek i czasopism mających na celu zapewnienie swobodnego dostępu onli-
ne do badań wysokiej jakości. 
 
Adres: http://www.intechopen.com/  
 
 

 PLoS – Public Library of Science 
 

PLoS (Public Library of Science) to wydawca czasopism z zakresu nauk ścisłych i 
medycznych w pełni dostępnych w ramach Open Access. Idea przewodnia to umoż-
liwienie dostępu do najnowszych wyników badań naukowych szerokiemu gronu od-
biorców. Ważną dziedziną jest walka z chorobami nowotworowymi i AIDS. 
 

Adres: http://www.plos.org/  
 
 

 Scientific Research  
 
Scientific Research Publishing (SCIRP) to jeden z największych wydawców czaso-
pism, książek i materiałów konferencyjnych w wolnym dostępie, obecnie publikuje ich 
ponad 200, obejmując szeroki zakres dyscyplin naukowych. SCIRP ma wsparcie po-
nad 5 000 profesjonalnych członków redakcji i 32 000 autorów, którzy już opubliko-
wali swoje prace w czasopismach SCIRP. 
 

Adres: http://www.scirp.org/  
 

 INNE 
 

 Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service™(EDS) 
 
Multiwyszukiwarka naukowa EDS, dostępna na stronie głównej Biblioteki 
Politechniki Gdańskiej, poprzez jedno okienko wyszukiwawcze zapewnia użytkowni-
kom łatwy i skuteczny dostęp do wszystkich informacji o zasobach własnych Biblio-
teki: Katalog, Lista A-Z (czasopisma), Pomorska Biblioteka Cyfrowa, jak i do pełnych 
tekstów z baz danych, pakietów czasopism i książek różnych wydawców, przeszuki-
wanych wg słów kluczowych, autorów bądź tytułów etc. 
 

Adres: http://pg.edu.pl/biblioteka-pg 
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 BazTol 
 
BazTOL to dziedzinowy przewodnik po zasobach sieciowych o kontrolowanej jakości 
(subject gateway). W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami 
internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów za-
mieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami tech-
nicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akade-
mickich.  
 
Adres: http://baztol.library.put.poznan.pl/  
 
 

 Bazy Biblioteki Narodowej  
 
Bazy Biblioteki Narodowej zawierają m.in.: 

 Książki polskie od roku 1980 
 Centralny Katalog Książek Zagranicznych 
 Centralny Katalog Czasopism Polskich 
 Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych 
 Artykuły z czasopism polskich od roku 1996 
 Informator o Bibliotekach w Polsce 

 

Adres: http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm  
 
 

 Bazy Urzędu Patentowego RP  
 
Wyszukiwarka podmiotów ochrony własności przemysłowej, takich jak: wynalazki i 
wzory użytkowe; znaki towarowe; wzory przemysłowe; oznaczenia geograficzne; to-
pografie układów scalonych. 
 
Adres: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/  

 
 WYBRANE WYSZUKIWARKI NAUKOWE 
 

 Google Scholar 
 
Specjalistyczna wyszukiwarka rejestrująca pełne teksty lub abstrakty prac nauko-
wych, raporty, materiały przeglądowe, cytowania, preprinty, zbiory typu Open Ac-
cess. Google Scholar pozwala na bardziej dogłębne przeglądanie zasobów sieci niż 
standardowa wyszukiwarka i efektywne wyszukiwanie konkretnych artykułów. Prze-
glądarka umożliwia wyszukanie nieodpłatnych wersji opublikowanych artykułów, a 
także artykułów przed publikacją (nierecenzowanych). 
 
Adres: www.scholar.google.com 
 

http://baztol.library.put.poznan.pl/
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 Google Book Search 
 
Wyszukiwarka obejmująca książki znajdujące się w największych księgarniach i bi-
bliotekach na świecie. Google Book Search pomaga w przeszukiwaniu zawartości 
książek i znajdowaniu ich, a nie w pobieraniu lub czytaniu książek bez płacenia za 
nie. Niektóre pozycje w serwisie można przeczytać w całości, do większości jednak 
jest dostępny tylko podgląd strony tytułowej i spisu treści. 

 
Adres: http://books.google.pl/ 
 
 

 Menadżer bibliografii 
 

 Mendeley 
 
Mendeley jest to program do zarządzania bibliografią załącznikową oraz akademicka 
sieć społecznościowa, która pozwala stworzyć osobistą bibliotekę prac naukowych. 
Program pozwala na korzystanie z niej z każdego miejsca, na różnych urządzeniach 
(w tym mobilnych) oraz np. udostępnianie artykułów opatrzonych własnymi notatkami 
i komentarzami innym badaczom. 

Główne funkcje programu Mendeley: 

 bardzo łatwe wstawianie cytowań i generowanie bibliografii  
 duży wybór styli cytowań  
 praca w grupach  
 dogodna współpraca online z innymi naukowcami  
 proste przenoszenie zawartości z innych menedżerów bibliografii  
 podpowiadanie istotnych publikacji w oparciu o aktualną zawartość biblioteki  
 dostęp do własnej biblioteki z każdego komputera i urządzeń mobilnych  

Adres: https://www.mendeley.com/  
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