
Elektroniczny Informator Biblioteki Głównej 

Witamy w specjalnym numerze Informatora 2020 i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą Biblioteki 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

 

Drodzy Czytelnicy !!!  

 W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego budynek Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego jest nadal nieczynny ale chcemy zachęcić Państwa do 
korzystania z oferty biblioteki online proponując Państwu zdalną pracę i naukę. 

 

• Informujemy, że Wirtualna Biblioteka Nauki umożliwia zdalny dostęp do zasobów 
cyfrowych licencji krajowej spoza sieci akademickiej  !!! poprzez założenie 
indywidualnego konta na serwerach poszczególnych wydawców: 

https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/ 
 

• Posiadamy również dostęp do bazy EBSCOhost spoza sieci akademickiej !!!  
Pracownicy i studenci niezarejestrowani do Ebscohost wcześniej otrzymają hasło i login 
kontaktując się z bibliotekarzem: bibl@uthrad.pl 
 

• Testujemy Dostęp do Multiwyszukiwarki naukowej EDS - EBSCO Discovery Service z 
platformy EBSCOhost 
 

• Przypominamy, że na platformie EBSCOhost mamy jeszcze nadal dostępy testowe do baz 

: 

 

MEDLINE Complete największa dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych 

 

SPORTDiscus with Full Text najobszerniejsze źródło informacji z zakresu sportu i medycyny sportowej 

 

Harvard Business Review Press katalog książek elektronicznych wydawnictwa z zakresu komunikacji biznesowej, rozwoju 

kariery, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, ekonomii, przedsiębiorczości, finansów, zasobów ludzkich i 

zarządzania personelem, przywództwa i zarządzania, marketingu, zachowań organizacyjnych, sukcesu osobistego, rozwoju 

umiejętności, planowania strategicznego. 

https://wbn.icm.edu.pl/konta-osobiste-uzytkownikow/
mailto:bibl@uthrad.pl
https://www.uniwersytetradom.pl/art/display_article.php?id=9394
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http://search.ebscohost.com/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8188307&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=mdc
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s8188307&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=s3h
http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=9192f4b4-8ffb-4bda-a51c-0e021f7d99c0%40pdc-v-sessmgr01


 

• W maju otrzymamy dostęp testowy do bazy z zakresu nauk historycznych – Historical 

Abstracts with Full Text o czym powiadomimy na stronie w zakładce Aktualności 

 

• Ponadto informujemy, że na stałe do krajowej licencji  EBSCOhost dołączył Open 

Dissertations - międzynarodową bazę prac dyplomowych i dysertacji, zarówno 

historycznych, jak i współczesnych – począwszy od początku XX wieku. Stworzona przy 

wsparciu Fundacji H.W. Wilsona oraz Congregational Library & Archives w Bostonie. 

korzysta z opublikowanej wcześniej witryny EBSCO American Doctoral Dissertations, a 

także z dodatkowych metadanych prac doktorskich udostępnionych przez wybrane uczelnie 

i uniwersytety z całego świata. Baza stale się powiększa dzięki regularnym aktualizacjom i 

nowym partnerstwom z instytucjami przyznającymi tytuły naukowe. 
 

• Przekazujemy informację od Wydawnictwa Oxford University Press, iż wspiera ono 

podczas pandemii COVID-19 uczelnie wyższe w procesie kształcenia na odległość i oferuje 

bezpłatnie cztery specjalistyczne kursy rozwoju umiejętności uczenia online, firmy 

Epigeum - info 

• Przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie : COVID-19. Znajdą w nim Państwo linki do 

naukowych źródeł udostępniających pełne teksty artykułów, stan badań oraz różnego typu 

informacje na temat koronawirusa na stronach wydawców. 

 

• Zachęcamy do korzystania z polecanych źródeł elektronicznych : 
 

✓ na stronie Biblioteki Głównej w zakładkach : bazy danych/e-źródła, e-źródła 
dziedzinowo , polecane serwisy , czasopisma 
 

✓ rekomendowanych przez MNiSW dostępów do zasobów dla uczelni dotyczących 
kształcenia zdalnego 
 

• Zapraszamy na  szkolenia online oferowane przez : 

 

    

 
 

 
 

 

• Pracownicy Biblioteki pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 

9.00-15.00. Zachęcamy do kontaktu : telefonicznego 048 361 79 00, e-mailowego 

bibl@uthrad.pl i poprzez usługę „Zapytaj bibliotekarza” 
 

KONTAKT: Oddział Informacji Naukowej BG UTH Radom, 

email: bibl@uthrad.pl, „Zapytaj bibliotekarza” 
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