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Wirtualna Biblioteka Nauki - naukowe bazy danych 
dostępne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
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Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania światowych zasobów wiedzy

w postaci elektronicznych czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich

i naukowych. Program dofinansowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

i realizowany przez ICM Uniwersytet Warszawski.

W chwili obecnej, w ramach tzw. licencji krajowej, WBN umożliwia dostęp do pełnych kolekcji

czasopism kilkunastu najważniejszych światowych wydawnictw naukowych zawierających łącznie

ponad 8 tysięcy tytułów bieżących. W ramach WBN dostępne jest również około

30 tysięcy książek oraz 10 tysięcy woluminów tomów serii książkowych. Dostępne są też dwa wiodące

czasopisma naukowe Science i Nature oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne wraz z dodatkowymi

narzędziami analitycznymi.

Czym jest WBN?
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Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, jako jednostka akademicka posiada dostęp do zasobów Wirtualnej

Biblioteki Nauki. Realizacją tego dostępu zajmuje się Biblioteka WSPol. Naukowe bazy danych wraz

z odnośnikami i opisami ich zawartości umieszczone są na stronie WWW Biblioteki. Strona zawierająca

bazy WBN jest na bieżąco aktualizowana.

Z WBN można korzystać za pośrednictwem wszystkich urządzeń, tj. komputerów, laptopów, tabletów

i telefonów podłączonych do sieci komputerowej WSPol, włączając w to połączenia bezprzewodowe.

Od użytkowników nie jest wymagana żadna dodatkowa autoryzacja.

Do wybranych baz WBN możliwy jest dostęp zdalny. Zostanie to opisane w dalszej części prezentacji.

WBN w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie
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https://biblioteka.wspol.edu.pl/


WBN – Gdzie znaleźć?

Naukowe bazy danych WBN

umieszczone są na stronie WWW

Biblioteki WSPol pod adresem:

https://biblioteka.wspol.edu.pl

Aby wyświetlić ich listę, z  menu 

strony należy wybrać kolejno:

Zasoby - > Naukowe bazy danych
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https://biblioteka.wspol.edu.pl/


WBN – strona WWW Biblioteki WSPol

Po wybraniu z menu Naukowych 

baz danych wyświetli się strona 

zawierająca zasoby podzielone na 

trzy kategorie:

 Czasopisma i książki

 Bazy bibliograficzne

 Narzędzia bibliometryczne

Strona zawiera również 

dodatkową, czwartą kategorię, tj. 

systemy informacji prawnej 

dostępne w WSPol. 
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Bazy danych WBN
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Bazy WBN umieszczone na stronie WWW Biblioteki zostały podzielona na trzy kategorie:

Czasopisma i książki – obejmują bazy danych zawierające pełnotekstowe wersje artykułów, czasopism

i książek z wielu dziedzin wiedzy. Dostępne są tutaj następujące bazy danych: EBSCO, Science Direct

(Elsevier), Springer Link, Willey Online Library oraz czasopisma Nature i Science.

Bazy bibliograficzne – to wielodziedzinowe bazy abstraktów i cytowań z artykułów, czasopism, książek,

sprawozdań konferencyjnych i patentów. W ramach tej kategorii dostępne są bazy Scopus oraz Web Of

Science.

Narzędzia bibliometryczne – to dodatkowe narzędzia do analizy danych w bazach bibliograficznych:

SciVal – narzędzie analizy danych z bazy Scopus oraz InCities – służące do analizy danych z bazy Web Of

Science.

Kategorie baz WBN
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http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.sciencemag.org/magazine.dtl
http://www.scopus.com/
http://webofscience.com/
http://www.scival.com/
http://webofscience.com/


Na stronie WWW Biblioteki udostępnione są wyszukiwarki wszystkich czasopism i książek dostępnych w

ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Umożliwia to, bez konieczności przeszukiwania wszystkich baz,

znalezienie interesującego nas tytułu czasopisma lub książki.

Czasopisma i książki WBN
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 EBSCO - wielojęzyczna (głównie j. angielski, również j. polski).

Bazy danych produkowane przez EBSCO Publishing. Usługa EBSCOhost daje dostęp do pełnych tekstów

ponad 12 500 tytułów czasopism naukowych i 500 tytułów gazet. Zasoby zgromadzone są w 16

tematycznych bazach.

Zobacz: Informator o bazie EBSCO

 ScienceDirect (Elsevier) - wielojęzyczna (głównie j. angielski).

Jedna z największych światowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez

wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 2 miliony artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych.

W ramach licencji krajowej oprócz artykułów dostępne są wybrane pakiety książek.

Zobacz: Informator o bazie ScienceDirect

 Scopus – wielojęzyczna (głównie j. angielski, również j. polski).

Produkowana przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań. W bazie

Scopus dostępne jest również narzędzie SciVal, służące do analizy danych zawartych w tej bazie.

Zobacz: Informator o bazie Scopus

Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki
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http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#scopus


 SpringerLink - wielojęzyczna (głównie j. angielski).

Serwis oferowany jest przez wydawnictwo Springer. Baza umożliwia dostęp do pełnotekstowych wersji

blisko 3 tysięcy czasopism.

Zobacz: Informator o bazie SpringerLink

 Wiley Online Library – wielojęzyczna (głównie j. angielski).

Światowa, multidyscyplinarna kolekcja zasobów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz

nauk o życiu i zdrowiu. Zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism.

Zobacz: Informator o bazie Wiley

 Web Of Science – wielojęzyczna (również j. polski).

Pakiet baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. Indeksów cytowań), wydawanych przez Clarivate

Analytics. W bazach WoS indeksowane są artykuły z ok 33 tysięcy tytułów czasopism, 60 tysięcy książek,

sprawozdań i patentów. Na platformie WoS dostępne jest również narzędzie InCities, które służy do

analizy danych zawartych w bazie.

Zobacz: Informator o bazie WoS

Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki
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http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#springer
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wiley
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#wos


Zdalny dostęp do baz WBN
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Do wybranych baz danych WBN istnieje możliwość uzyskania zdalnego dostępu, spoza sieci

komputerowej Uczelni. W większości tych baz wymagane jest założenie indywidualnego konta na

serwerze wydawcy, a w przypadku niektórych z nich dodatkowa operacja aktywacji. Wtedy możliwe jest

korzystanie zdalne np. z domu, jednak po wcześniejszym zalogowaniu.

Zdalny dostęp jest możliwy dla następujących baz WBN:

 EBSCO

 ScienceDirect, Scopus, SciVal (wydawca Elsevier)

 SpringerLink

 Web Of Science

 Wiley Online Library

Zdalny dostęp do baz WBN
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EBSCO – w celu uzyskania zdalnego dostępu należy skontaktować się z Biblioteką WSPol w celu

otrzymania loginu i hasła. Prośbę o wydanie danych logowania można kierować na adres:

a.dyba@wspol.edu.pl lub u.grzegorczyk@wspol.edu.pl

SciencDirect, Scopus, Scival – aby uzyskać zdalny dostęp do baz, należy wykonać następujące

czynności:

1. Założyć indywidulane konto poprzez opcję “Register” na

serwerze sciencedirect.com lub scopus.com (konto jest wspólne dla wszystkich produktów

Elsevier). Ważna informacja: konto należy założyć z wykorzystaniem służbowego adresu e-mail

WSPol, w przeciwnym razie niemożliwe będzie aktywowanie zdalnego dostępu.

Zdalny dostęp do baz WBN
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mailto:a.dyba@wspol.edu.pl
mailto:u.grzegorczyk@wspol.edu.pl
http://sciencedirect.com/
http://scopus.com/


2. Aktywować zdalny dostęp do zasobów. Aktywacji można dokonać wyłącznie z terenu Uczelni, 

korzystając z komputerów podłączonych do sieci komputerowej WSPol.

SpringerLink – aby uzyskać zdalny dostęp należy założyć indywidulane konto poprzez opcję “Sign up”

na serwerze wydawcy: link.springer.com Dostęp będzie automatycznie aktywowany pod warunkiem, że

rejestracji dokonujemy z terenu Uczelni z komputera podłączonego do sieci komputerowej WSPol.

Web Of Science – aby uzyskać zdalny dostęp należy założyć indywidulane konto poprzez opcję

“Register” na serwerze Web Of Science: apps.webofknowledge.com. Jest to możliwe wyłącznie z

terenu Uczelni, z komputera podłączonego do sieci komputerowej WSPol.

Zdalny dostęp do baz WBN
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https://link.springer.com/
https://apps.webofknowledge.com/


Wiley Online Library – aby uzyskać zdalny dostęp, należy wykonać następujące czynności:

1) Założyć indywidulane konto poprzez opcję “Sign Up” na serwerze wydawcy:

onlinelibrary.wiley.com/action/registration. Jeżeli rejestracja dokonywana jest z terenu Uczelni,

z komputera podłączonego do sieci komputerowej WSPol – aktywacja następuje automatycznie.

2) Jeżeli rejestracji dokonujemy w domu (co jest możliwe) w celu aktywacji zdalnego dostępu należy

na założone wcześniej konto co najmniej raz zalogować się z terenu Uczelni, z komputera

podłączonego do sieci komputerowej WSPol. Wówczas konto zostanie aktywowane.

Zdalny dostęp do baz WBN
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https://onlinelibrary.wiley.com/action/registration


Dodatkowe informacje o wszystkich zasobach WBN 

znajdziecie Państwo na stronie WWW projektu pod 

adresem:

https://wbn.icm.edu.pl/

WBN – dodatkowe informacje
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