
EBSCOhost –
obsługa multiwyszukiwarki
OPRAC. BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO



WEJŚCIE DO MULTIWYSZUKIWARKI



Na stronie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego klikamy zakładkę 
Źródła elektroniczne -> Bazy danych



Na liście baz danych odnajdujemy interesującą nas bazę 
z platformy Ebsco i klikamy odpowiednie łącze.

Uwaga! Bazy danych z 
platformy EBSCO 
zawierają obok właściwej 
nazwy logo EBSCO.

Łącze z sieci 
uczelnianej

Łącze z komputerów domowych 
(logowanie za pomocą danych do 
aktywnego konta bibliotecznego)



Po wejściu na platformę EBSCO otrzymujemy taki widok strony:

Tu znajduje się 
informacja o instytucji 
zapewniającej dostęp 
do platformy



WYSZUKIWANIE



Jeśli chcemy przeszukiwać kilka baz EBSCO równocześnie, klikamy: Wybierz bazy danych.



W nowym okienku wybieramy interesujące nas bazy danych 
(przez zaznaczenie właściwych kwadracików).

Listę aktualnie dostępnych baz 
danych najlepiej sprawdzać na 
stronie Biblioteki UO w zakładkach 
- Źródła elektroniczne -> Bazy 
danych;
- Źródła elektroniczne -> Bazy 
testowe oraz
- Źródła elektroniczne -> Książki 
elektroniczneWybór zatwierdzamy przyciskiem OK



W polu wyszukiwania wpisujemy interesujące nas pojęcie:

Uwaga! W wyszukiwarce 
wpisujemy słowa wyłącznie 
w języku angielskim!



Warto wprowadzić dodatkowe opcje wyszukiwania:

Szukaj też synonimów zapytaniaZnajdź tylko 
pełnotekstowe
artykuły



Po wyświetleniu wyników wyszukiwania możemy jeszcze 
bardziej zawęzić wyniki dzięki opcjom po lewej stronie:



Możemy m.in. wybrać interesujący nas zakres dat publikacji 
(za pomocą suwaka)



Możemy także wskazać interesujące nas języki źródeł – w tym 
celu najlepiej kliknąć Pokaż więcej.



W nowo otwartym oknie zaznaczamy interesujące nas języki:

Akcję zatwierdzamy przyciskiem 
Aktualizacja



Możemy też wskazać związane z naszym zapytaniem zagadnienia, które szczególnie 
nas interesują. W tym celu klikamy przyciski rozwijania przy zakładkach Temat i Temat: 
Hasło tezaurusa.

Następnie dla każdej zakładki 
tematycznej (z osobna) 
wybieramy opcję: Pokaż więcej.



W każdej zakładce tematycznej wybieramy interesujące nas zagadnienia 
(przez kliknięcie właściwych kwadracików).

Wybór zagadnień zatwierdzamy przyciskiem Aktualizacja.



Możemy też wybrać wyniki pochodzące z konkretnych 
baz danych:



Za każdym razem, gdy dodajemy jakąś opcję zawężania wyników, cała lista się aktualizuje, 
a w pasku po lewej stronie pojawiają się wszystkie aktywne filtry wyszukiwania:



CZYTANIE I POBIERANIE TEKSTU



Po wejściu w interesujący nas artykuł możemy:

Odczytać źródło tekstu

Przeczytać abstrakt

Przejść do 
właściwego 
tekstu (PDF)

Przesłać rekord i PDF 
na adres mailowy

Wyeksportować rekord 
do menedżera bibliografii



Po przejściu do tekstu w formacie PDF możemy:
Pobrać tekst na komputerCzytać tekst w przeglądarce

Przejrzeć inne artykuły z tego samego 
źródła (np. numeru czasopisma)


