Multiwyszukiwarka EDS UKSW
- instrukcja dla użytkownika

Informacje podstawowe
Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (EDS) umożliwia dostęp do rozbudowanego,
multidyscyplinarnego zasobu wiedzy. Pozwala użytkownikom na jednoczesne przeszukiwanie
rekordów z Katalogu bibliotek UKSW oraz zasobów baz elektronicznych (w tym z dostępem do
pełnych tekstów online).
Okno Multiwyszukiwarki EDS znajduje się na stronie głównej Biblioteki Głównej UKSW biblioteka.uksw.edu.pl.

Wyszukiwanie umożliwiają trzy zakładki:
jednoczesne przeszukiwanie zarówno rekordów Katalogu
bibliotek UKSW, jak i elektronicznych baz danych (e-zasobów)
prenumerowanych przez UKSW oraz wybranych baz
ogólnodostępnych
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przeszukiwanie wyłącznie rekordów Katalogu bibliotek UKSW.
Korzystanie z tej zakładki automatycznie przenosi do
wyszukiwania w Katalogu.
przeszukiwanie zawartości elektronicznych baz danych
prenumerowanych przez UKSW oraz wybranych baz
ogólnodostępnych.

W celu rozpoczęcia wyszukiwania wybierz odpowiednią zakładkę i wpisz dowolne słowo (np.
archaeology) lub dowolną frazę w cudzysłowie (np. "archeologia podwodna"). Następnie
kliknij przycisk Szukaj.
Pojawi się nowe okno, z rozbudowanym interfejsem wyszukiwarki, złożonym z trzech kolumn.
W części środkowej znajduje się lista wyników (1). Po jej lewej stronie widoczna jest kolumna
z filtrami, umożliwiającymi zawężenie wyników wyszukiwania (2). Po prawej stronie znajduje się
kolumna z dodatkowymi funkcjonalnościami (3).

Z poziomu interfejsu EDS oferowane są dwie opcje wyszukiwania: podstawowe i zaawansowane.
Wyszukiwanie podstawowe umożliwia wyszukiwanie według słowa kluczowego, tytułu lub autora.
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Podczas wpisywania terminów system sam zaczyna podpowiadać popularne
pojęcia i publikacje.

Po wpisaniu interesującego Cię terminu, kliknij zielony przycisk Szukaj. Zostaniesz przekierowany
do strony z wynikami wyszukiwania.
W zależności od trafności i liczby wyników można dalej przeglądać wyniki i zasoby lub
doprecyzować uzyskane wyniki korzystając z wyszukiwania zaawansowanego.

Wyszukiwanie zaawansowane
Kliknij Wyszukiwanie zaawansowane, aby przejść do dodatkowych opcji - np. wyszukiwania
określonych fraz, języka, tytułu czasopisma, daty publikacji czy wyboru biblioteki, w której
znajduje się dany dokument. Wyniki możesz precyzować przy użyciu filtrów wyszukiwawczych
(część z nich pokrywa się z filtrami z kolumny Zawęź wyniki) i operatorów logicznych.

Operatory logiczne
Przy wyszukiwaniu zaawansowanym istnieje możliwość użycia operatorów logicznych Boole’a.
Wybierając operatory AND, OR, NOT (I, LUB, NIE) można łączyć terminy lub wykluczyć dwie lub
więcej pozycji w poszczególnych polach do wyszukiwania.
Operator AND (I) - jest iloczynem zbiorów, czyli ich częścią wspólną. Stosowany wtedy, gdy
wyniki wyszukiwania mają zawierać elementy należące jednocześnie do obu zbiorów.
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Operator OR (LUB) - stanowi sumę zbiorów, czyli zawiera wszystkie elementy należące do
jednego i drugiego zbioru. Stosowany wtedy, gdy wyniki wyszukiwania mają zawierać elementy
należące do jednego lub drugiego zbioru.
Operator NOT (NIE) - zawiera elementy jednego zbioru, ale nie drugiego. Stosowany wtedy,
gdy wyniki wyszukiwania mają zawierać tylko elementy należące do jednego ze zbiorów,
z wykluczeniem elementów drugiego zbioru.

Dowiedz się więcej - Tworzenie wyszukiwania zaawansowanego w EBSCOhost (ppt - 2,5MB)

WYNIKI
Wyniki wyszukiwań w Multiwyszukiwarce domyślnie wyświetlane są według kryterium
trafności (algorytm opracowany przez EBSCO). Największe znaczenie dla sortowania wyników
mają pola: hasła przedmiotowe, tytuł, słowa kluczowe od autorów, abstrakt, pełny tekst (tylko w
przypadku artykułów z baz EBSCO). W dalszej kolejności mają również wpływ: data, typ publikacji
oraz objętość dokumentu.
Kryterium sortowania wyników może także stanowić data publikacji.
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Rodzaje wyników
Wyniki uzyskane za pośrednictwem Multiwyszukiwarki EDS, dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
●
●

zasoby dostępne w Katalogu bibliotek UKSW,
elektroniczne zasoby (UKSW i baz ogólnodostępnych).

Zasoby dostępne w Katalogu bibliotek UKSW
Przy wszystkich rekordach z Katalogu znajduje się link Zobacz rekord w katalogu
z logo UKSW. W celu zamówienia danej pozycji, należy kliknąć na odnośnik i postępować zgodnie
z rozdziałem 4. Instrukcji użytkownika systemu Koha pt. Zamawianie.

Elektroniczne zasoby (e-zasoby)
Multiwyszukiwarka EDS przeszukuje obecnie ok. 100 elektronicznych baz danych. Wśród nich
jest 40 baz prenumerowanych przez UKSW. Są to bazy interdyscyplinarne, ukierunkowane
tematycznie na bieżące potrzeby Uczelni w procesie dydaktycznym i naukowym. Zawartość baz
dotyczy m.in. teologii, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, medycznych, ścisłych
oraz nauk prawnych. Wśród baz prenumerowanych znajduje się: ponad 20 baz EBSCO, (m.in.:
Academic Search Complete, ATLA - Religion Database, Health Source, MathSciNet,
OpenDissertations, Medline), bazy firmy Elsevier (Science Direct i Scopus) oraz bazy JSTOR,
Math, Nature, Science, Springer, Web of Science i Wiley.
 Wykaz alfabetyczny baz.
Uwaga! Niektóre z baz podłączone są do indeksów zbiorczych i nie widać ich nazwy w wykazie.
Np. bazy Nature, Science, Springer i Wiley znajdują się w zbiorczych indeksach Academic Search
Complete oraz Complementary Index. Zasoby Arts & Humanities Citation Index, Science Citation
Index, Social Sciences Citation Index indeksowane są w Web of Science.
 Dowiedz się więcej na temat baz prenumerowanych przez UKSW.
Oprócz baz prenumerowanych przez UKSW do Multiwyszukiwarki EDS firma EBSCO podłącza
również wybrane ogólnodostępne bazy elektroniczne (bibliograficzne i pełnotekstowe).
 Pobierz wykaz baz podłączonych do Multiwyszukiwarki EDS.
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Zawężanie wyników
Wyniki wyszukiwania można doprecyzować za pomocą filtrów znajdujących się w kolumnie po lewej
stronie ekranu.

Bieżące wyszukiwanie
W tej kolumnie widoczne są obecnie zastosowane filtry. Domyślnie
włączone są filtry: Dostępne w kolekcji biblioteki, Przeszukaj również pełny
tekst artykułów i Stosowanie równoważnych tematów. Każdy z filtrów
można wyłączyć naciskając

Ogranicz do filtruje wyniki wg następujących kryteriów:
Pełny tekst online - zaznaczając tę opcję wyświetlą się wyłącznie
rekordy z dostępem do pełnego tekstu online;
Dostępne w kolekcji biblioteki – filtr ten jest włączony domyślnie
i oznacza ograniczenie wyświetlania wyników do pełnych tekstów oraz
rekordów z katalogu;
Recenzowane naukowo – wyświetlą się tylko artykuły recenzowane;
Tylko katalog – wyświetlą się tylko rekordy z Katalogu bibliotek UKSW;
Wyklucz katalog – wyświetlą się publikacje elektroniczne, niedostępne
w Katalogu bibliotek UKSW;
Data publikacji - za pomocą suwaków można ustalić ramy czasowe
wydania publikacji.

Pozostałe filtry
Wyniki można również zawęzić używając następujących filtrów:
●
●
●
●
●
●
●

Typy źródeł,
Temat,
Wydawca,
Publikacja - wybór publikacji z określonego czasopisma,
Język,
Geografia - zawężenie otrzymanych rezultatów do odnoszących się do danego kraju bądź
obszaru geograficznego,
Lokalizacja - pozwala ograniczyć wyszukiwanie do konkretnych bibliotek z systemu
biblioteczno-informacyjnego UKSW,
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●
●

Zbiór - pozwala na ograniczenie wyników do materiałów pochodzących z wybranej
publikacji, bądź pochodzących z instytucji - np. prac dyplomowych, dysertacji,
Bazy - za pomocą tego filtru można ograniczyć wyszukiwanie do wybranej bazy/baz.
Docelowo filtr jest ustawiony na wszystkich dostawców.

Logowanie do pełnych tekstów
Logowanie do Multiwyszukiwarki poprzez CAS UKSW umożliwia dostęp do pełnych
tekstów baz prenumerowanych przez UKSW. Sam proces wyszukiwania jest dostępny dla
wszystkich użytkowników i nie wymaga logowania.
Logowanie z sieci UKSW – autoryzacja następuje automatycznie. Nie wymaga osobnego
logowania.

Logowanie spoza UKSW - usługa skierowana jest do pracowników
i studentów posiadających konto w USOSWeb UKSW. Wymaga logowania poprzez
platformę pulpit.uksw.edu.pl. Logowania można dokonać z poziomu:
I.

Multiwyszukiwarki EDS (w trakcie wyszukiwania)
1. Będąc już na stronie multiwyszukiwarki, kliknij w link Hello, Guest. Login for full
access.
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2. Zostaniesz przekierowany do okna logowania w Centralnym Systemie
Uwierzytelniania UKSW (użyj tych samych danych, co do USOS UKSW).
Po zalogowaniu zostaniesz automatycznie przekierowany z powrotem do
Multiwyszukiwarki EDS.

II. Platforma pulpit.uksw
1. Wejdź na stronę pulpit.uksw.edu.pl i zaloguj
się do Centralnego Systemu Uwierzytelniania
UKSW (login i hasło jak do USOS UKSW).

2. W oknie pojawi się Lista zasobów
udostępnionych zdalnie, wybierz link EBSCO
(wszystkie bazy). Zostaniesz przekierowany
do okna z wyboru serwisu EBSCO.

3. Wybierz łącze Multiwyszukiwarka EDS. Zostaniesz przekierowany do okna
umożliwiającego dostęp do pełnych tekstów artykułów.

8

Zwracamy uwagę na dodatkową funkcjonalność Multiwyszukiwarki
EDS:
Czasopisma A-Z

Narzędzie zapewnia możliwość przeglądania spisów tytułów czasopism dostępnych w bibliotekach
UKSW wg 68 dyscyplin. Więcej na temat narzędzia „Czasopism A-Z” (poprzednia nazwa: Full Text
Finder, FTF) znajdziesz w prezentacji Przegląd opcji Publication Finder.ppt (2,0 MB) i w filmie
instruktażowym Narzędzie linkujące Full Text Finder.
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Konto spersonalizowane
Tworząc konto spersonalizowane w serwisie EBSCOhost uzyskasz dostęp do dodatkowych funkcji
zarządzania rezultatami wyszukiwania: zapisywania, udostępniania, eksportowania wyników,
ustawiania alertów. Dostęp do tych funkcji możliwy jest po zalogowaniu się. Nie należy mylić
czynności logowania do konta spersonalizowanego, z omawianym powyżej logowaniem
do e-zasobów spoza sieci UKSW.

W celu założenia konta spersonalizowanego:
1. Naciśnij na przycisk Zaloguj się.

2. Pokaże się nowe okno logowania do
EBSCOhost. Zjedź na dół strony i naciśnij
Utwórz je teraz.

Folder
W folderze możesz zapisywać, udostępniać i zarządzać wynikami poszczególnych wyszukiwań.
Pamiętaj, że aby trwale zachować rezultaty pracy, podczas zapisywania wyników musisz być
zalogowany do konta osobistego w EBSCOhost.
Dowiedz się więcej - Mój folder EBSCOhost (My EBSCOhost).ppt (3,0 MB)
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Bazy własne biblioteki
Odnośnik do archiwalnych bibliograficznych baz własnych Biblioteki Głównej UKSW znajduje się w
górnym pasku menu. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do strony z odnośnikami do
poszczególnych baz.
Uwaga! Bazy własne UKSW ze względu na strukturę danych nie zostały włączone do
Multiwyszukiwarki EDS i dostępne są pod adresem - http://bazy.biblioteka.uksw.edu.pl/.
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Więcej informacji dotyczących działania Multiwyszukiwarki EDS można uzyskać na stronie Działu
Wsparcia EBSCO - https://help.ebsco.com/interfaces/International_Resources/polski

Oprac. Dział Informacji Naukowej i Transferu Wiedzy
Biblioteka Główna UKSW, październik 2018
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