
E-MAIL nr 1 

Temat: Jedno kliknięcie i już wiesz co znajdziesz w swojej bibliotece 

Czy wiesz, że możesz przeszukiwać wszystkie zasoby oferowane przez bibliotekę za jednym kliknięciem? 

To proste - wpisz słowo kluczowe lub temat, który Cię interesuje w polu wyszukiwania biblioteki, a 

wyniki najistotniejsze dla Twoich badań pojawią się w oka mgnieniu. Poznaj różne treści, od czasopism 

po e-booki. Dzięki łatwym opcjom filtrowania, możesz zawęzić swoje wyniki do rodzaju zawartości, 

publikacji, daty (i innych), aby znaleźć dokładnie te zasoby naukowe i informacyjne, których 

potrzebujesz. 

Kiedy już znajdziesz właściwy wynik dla swoich badań, możesz zlokalizować, gdzie znajdują się zasoby w 

bibliotece. W obrębie szczegółów wyniku, możesz znaleźć cytat i linki do pełnego tekstu, jeśli są 

dostępne, jak również wydrukować, wysłać e-mail, zapisać, zacytować i wyeksportować pojedynczy 

wynik.  

A to dopiero początek. Kliknij poniższe łącze, aby obejrzeć krótki przewodnik po tym, jak korzystać z 

narzędzia wyszukiwania w bibliotece. 

PRZEWODNIK 

Albo zacznij szukać. 

<umieść link do strony, na której znajduje się pole EDS> 

(Opcjonalny tekst poniżej, jeśli Państwa biblioteka oferuje szkolenia dla użytkowników końcowych) 

Chcesz w pełni wykorzystać możliwości przeszukiwania biblioteki? Weź udział w jednej z naszych sesji 

treningowych: 

- Dzień, data, godzina, lokalizacja 

- Dzień, data, godzina, lokalizacja 

- Dzień, data, godzina, lokalizacja 

- Dzień, data, godzina, lokalizacja 

- Dzień, data, godzina, lokalizacja 

 

E-MAIL nr 2 

Temat:  Chcesz uprościć swoje badania? 

Rozpoczęcie badań może być trudne, ale mamy narzędzia, które mogą Ci pomóc. Kiedy przeszukujesz 

bibliotekę w poszukiwaniu popularnego tematu lub słowa kluczowego, nasza funkcja Startera Badań 

pojawi się na górze wyników wyszukiwania. 

Startery badawcze są podsumowaniami tematów w stylu Wikipedii i zawierają linki do odpowiednich 

artykułów, obrazów, filmów i klipów audio i innych. Zawartość jest pobierana z bogatych, najlepszych 

https://www.youtube.com/watch?v=OhziLD7GZ-s&t=10s


jakościowo i wiarygodnych zasobów, więc wiesz, że informacje, które znajdziesz, są najlepsze dla Twoich 

badań. 

Obejrzyj ten film instruktażowy, aby dowiedzieć się więcej na temat EDS i Starterów badawczych. 

 

 

E-MAIL nr 3 

Temat: Oto krótka wskazówka, jak poprawić jakość badań naukowych 

Czy pomysły na projekty badawcze lub tematy prac zaliczeniowych zaskakują Cię swoją różnorodnością? 

Jeśli pracujesz nad dużym projektem albo, jeśli opracowujesz badania w większej grupie, 

najprawdopodobniej potrzebujesz jednego miejsca, w którym możesz zachować zasoby potrzebne do 

przyszłej pracy. 

Jeśli poprzez wyszukiwarkę EDS znalazłeś teksty do swojej pracy, ale nie jesteś jeszcze gotowy do ich 

analizy, możesz zapisać pliki PDF bezpośrednio z listy wyników na dysku Google Drive, Dropbox lub 

Microsoft OneDrive. 

Wszystkie zasoby w jednym miejscu, dostępne dla Ciebie i Twoich współpracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LT1xsnO_W54&t=50s

