
 Academic Search Complete – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, obejmuje 
około 9.000 czasopism pełnotekstowych, w tym ponad 7.700 czasopism 
recenzowanych naukowo. Baza zawiera ponadto opisy i abstrakty artykułów z 
ponad 13.000 czasopism. Tematyka bazy obejmuje nauki społeczne, 
humanistyczne, medyczne, biomedyczne, psychologię, rolnictwo, nauki ścisłe, 
techniczne i wiele innych dziedzin. Academic Search Complete oferuje kluczowe 
informacje z wielu unikalnych źródeł, dostępnych wyłacznie w tej kolekcji. Archiwa 
w formacie PDF sięgają 1887 roku. Baza obejmuje m.in. około 3.000 czasopism 
w pełnym tekście indeksowanych w bazie SCOPUS, ponad 800 czasopism 
pełnotekstowych z nauk ścisłych indeksowanych w bazie ISI Science Citation 
Index (biologia, chemia, fizyka, matermatyka, nauki techniczne i biomedyczne), 
ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu nauk społecznych 
indeksowanych w ISI Social Sciences Citation Index, ponad 900 czasopism 
pełnotekstowych z zakresu nauk medycznych i biomedycznych indeksowanych w 
bazie MEDLINE, około 775 czasopism z zakresu psychologii indeksowanych w 
specjalistycznej bazie PsycINFO, ponad 440 czasopism z zakresu pedagogiki i 
edukacji indeksowanych w specjalistycznej bazie ERIC i wiele innych. 

 

 ERIC – baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji finansowane przez 
Departament Edukacji USA, zawiera ponad 1,4 miliona opisów bibliograficznych 
oraz linki do ponad 337.000 pełnotekstowych dokumentów z dziedziny 
szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 r. 
 

 Master File Premier – wielodziedzinowa baza pełnotekstowa przeznaczona 
w szczególności dla bibliotek publicznych, zawierająca  ok. 1.700 czasopism 
pełnotekstowych o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, ochrony zdrowia, 
edukacji, zagadnień wielokulturowych. Baza zawiera ponadto ok. 500 
informatorów pełnotekstowych, ok. 107.000 dokumentów źródłowych oraz 
kolekcje ponad 592.000 zdjęć, map i flag. Baza zawiera archiwum w formacie 
PDF od 1975 r. kluczowych publikacji: American Libraries, Foreign Affairs, History 
Today, Judaism, Library Journal, National Review, Saturday Evening Post  i wielu 
innych. 

 European Views of Americas (1493-1750) – to bibliograficzna baza 
danych opracowana przez EBSCO Publishing we współpracy z biblioteką John 
Carter Brown Library na podstawie kolekcji „European Americana: A 
Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to the Americas, 1493-
1750”. Założona w 1846 r biblioteka John Carter Brown Library gromadzi unikalne 
dokumenty i książki oraz prowadzi zaawansowane badania historyczne i 
humanistyczne. Baza European Views of Americas (1493-1750) powstała z myślą 
o osobach zainteresowanych dostępem do tekstów poświęconych Ameryce 
pisanych przez Europejczyków w latach 1493-1750. Baza zawiera ponad 32.000 
rekordów i obejmuje historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy 
rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa.   

 

 Teacher Reference Center zawiera indeksy i abstrakty z ponad 280 periodyków. 
96% czasopism zawartych w bazie to tytuły recenzowane naukowo. Tematyka 
bazy obejmuje m.in. system ocen, opisy najlepszych praktyk, najnowsze badania 
pedagogiczne, opracowywanie programów nauczania, edukację podstawową, 
wyższą i ustawiczną, instruktaż, nauczanie języków, standardy oceny 



umiejętności czytania i pisania, administrację szkolną, naukę i technikę oraz 
kształcenie nauczycieli. 
 

 


