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Jak umożliwić studentom zdalny dostęp oraz 

promować zasoby online?

Urszula Nowicka
Customer Engagement Manager

unowicka@ebsco.com
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24 h / 7 dni

Dostęp zdalny do zasobów
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1. Provide criteria for collection

2. EBSCO’s dedicated team of 
collection development 
librarians create the custom 
collection

Dostęp zdalny do e-zasobów w polskich 
bibliotekach naukowych: 

Login i hasło uzyskany od 
EBSCO

1 Serwery zdalnego dostępu2
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Login

Hasło
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Promocja dostępu do e-zasobów
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Ostatnie badania Rival IQ

• Twitter jest narzędziem 
najbardziej angażującym 
użytkowników

• Konta wyższych instytucji 
naukowych uzyskują lepsze 
wyniki
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Jakich informacji użytkownicy szukają 
w mediach społecznościowych?
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1. Informacje o zasobach
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2. Szkolenia
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3. Wolny dostęp i dostępy testowe
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4. Kontakt



|  ebscoebooks.com24

Przewodniki Power Point
Facebook EBSCO 

Polska YouTube EBSCO Polska

Materiały promocyjne dla 
poszczególnych produktów Blog Szkolenia

Dostępne materiały i kanały dystrybucji
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Play
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Play
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Play
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Play
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Newsletter EBSCO
Informacje o planowanych 
Webinariach

Play
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Szkolenia za pośrednictwem platformy WebEx

Publiczne dla wszystkich 
instytucji naukowych w Polsce

Dedykowane konkretnej 
instytucji
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Inne działania:

• Serwisy typu Zapytaj bibliotekarza 
/ Chat z bibliotekarzem

• Umieszczanie linków do baz na 
stronach bibliotek dziedzinowych

• Możliwość stworzenia okna 
wyszukiwawczego do 
umieszczenia na stronie biblioteki

• Umieszczanie filmów 
instruktażowych / przewodników 
na platformie EBSCOhost
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Serwisy typu Zapytaj bibliotekarza / Chat z bibliotekarzem
Przewodniki EBSCO
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Okna wyszukiwawcze na stronie biblioteki
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Play
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