ProQuest
ProQuest to jeden z największych agregatorów czasopism
elektronicznych. W zaleŜności od rodzaju subskrypcji macie
dostęp do wielu pełnotekstowych gazet, czasopism,
magazynów wraz ze szczegółowymi abstraktami i
dokładnymi indeksami dla tysięcy innych publikacji z jednej
zintegrowanej platformy.

ProQuest - najwaŜniejsze cechy

•
•
•
•
•

Intuicyjny interfejs, prosta nawigacja
Przejrzyste wyniki wyszukiwania
ProQuest Smart Search, Ŝeby uprościć wyszukiwanie
Kustomizowane alerty
My Research Summary

Więcej informacji o planowanych udoskonaleniach znajduje się na stronie
http://www.proquest.com/division/pqnext/previews/

ProQuest—początek
Dostępne zakładki:
• Proste

•
•
•
•

Zaawansowane
Tematy
Publikacje
Moja Sesja

Aby zmienić zakładkę, wystarczy na nią kliknąć. Instrukcja
wyjaśnia jak wykorzystać moŜliwości systemy, aby znaleźć
dokumenty i inne informacje potrzebne do pracy naukowej
czy studiów, a takŜe jak najlepiej wykorzystać te rezultaty.
Języki interfejsu
Dla wygody uŜytkowników interfejs ProQuest został
udostępniony w następujących językach: angielski,
hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski,
rosyjski, polski, norweski, turecki, chiński (uproszczony i
tradycyjny), japoński, koreański, węgierski, norweski,
indonezyjski i tajski. Aby zmienić język interfejsu naleŜy
wybrać odpowiednią opcję z rozwijanego menu po prawej
stronie.

Bazy
Bazy do przeszukiwania moŜna wybrać klikając na
odpowiedni link ze stron wyszukiwania prostego i
zaawansowanego a takŜe z okna Publikacje. Na stronie
znaleźć moŜna podstawowe informacje na temat baz, do
których ma dostęp:
• Tematyka

•
•
•
•

Rodzaje źródeł (np. gazety, publikacje naukowe)
Zakres dat
Linki do list tytułów

Linki do dodatkowych informacji
UŜytkownik moŜe szybko wybrać bazy do przeszukiwania.

• Aby przejść do listy tytułów kliknij View Titles (zobacz
tytuły)
Aby wybrać kolekcje do przeszukiwania zaznacz kratkę przy
wybranych, a następnie kliknij Continue, aby przejść do
okna wyszukiwania.
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Wyszukiwanie proste
Wyszukiwanie proste umoŜliwia przeszukanie baz według
słowa kluczowego lub frazy. śeby zawęzić wyszukiwanie
moŜna uŜyć operatorów logicznych And, OR i AND NOT.
Aby wyszukać frazę złoŜoną z więcej niŜ 2 słów naleŜy
uŜyć .Obsługiwane są równieŜ operatory WITHIN i Pre.
Aby jeszcze bardziej zawęzić wyszukiwanie moŜna:

• Wybrać bazę do przeszukiwania uŜywając rozwijanego
menu Database

• Wybrać zakres dat z menu Date range
• Ograniczyć wyszukiwanie tylko do dokumentów
pełnotekstowych (Full test documents only)

• Ograniczyć wyszukiwanie do czasopism naukowych i
recenzowanych (Scholarly journals, including peer
reviewed).

Więcej opcji wyszukiwania - kliknij More search options dostępne opcje to wyszukiwanie według autora, tytułu
publikacji i wyszukiwanie w cytacie i abstrakcie

Wyszukiwanie zaawansowane
Wyszukiwanie zaawansowane umoŜliwia skonstruowanie
bardziej skomplikowanych zapytań. Dostępne opcje
umoŜliwiają precyzyjne sformułowanie zapytań.
1. Wpisz słowo kluczowe
2. Z menu po prawej stronę wybierz pole, gdzie chcesz
wyszukiwać, na przykład Subject. Dostępnych jest wiele
opcji (najpopularniejsze to autor i typ artykułu)
3. Po wybraniu pola, kliknij Browse, Ŝeby otworzyć okienko
przeglądania, wybrać konkretną pozycję i dodać ją do
wyszukiwania.
4. Wpisz drugie słowo kluczowe w wierszu poniŜej i powtórz
poprzednie kroki.
5. Z lewego menu wybierz odpowiednie operatory logiczne.
6. Jeśli chcesz wpisać więcej niŜ trzy słowa kluczowe,
kliknij Add a row.

Tak jak w przypadku wyszukiwania podstawowego moŜna:
• Wybrać bazę do przeszukiwania

• Wybrać zakres dat Ograniczyć wyszukiwanie tylko do
dokumentów pełnotekstowych

• Ograniczyć wyszukiwanie do czasopism naukowych i
recenzowanych

• UŜyć dodatkowych opcji wyszukiwania - More search
options
Dodatkowe informacje znajdują się wskazówkach
wyszukiwania Search tips

ProQuest Thesaurus
ProQuest Thezaurus umoŜliwia wyszukiwanie słów
kluczowych i dodanie ich do wyszukiwania.
Aby skorzystać z ProQuest Thezaurus.
1. Kliknij zakładkę Advanced
2. Wpisz słowo kluczowe
3. Wybierz Subject z rozwijanego menu po prawej stronie,
a następnie Browse Subjects – pojawi się okienko
4. Kliknij Thesaurus w prawym górnym rogu
5. MoŜna wyszukać słów kluczowe korzystając z listy
alfabetycznej, lub
6. Wyszukać słowo w tezaurusie – wystarczyć wpisać słowo
lub jego część w okienku wyszukiwawczym i kliknąć ‘find
term’
7. Aby dodać termin do wyszukiwania, kliknij Add to
search
8. Aby zobaczyć słowa lub frazy powiązane z wyszukanym
terminem naleŜy wybrać link Narrow.
ProQuest Thesaurus jest równieŜ dostępny ze strony
wyszukiwania zaawansowanego i prostego – link browse
topics
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Listy Przeglądowe
Lista przeglądowa umoŜliwia uzyskanie dokładnych wyników
wyszukiwania. MoŜna z jej zastosowaniem wykorzystać
szczegółowe indeksy ProQuest podczas wyszukiwania.
Aby przeglądać dostępne listy:
1. Wybierz zakładkę Basic lub Advanced
2. Wybierz pole, w którym chcesz wyszukiwać z
rozwijanego menu, np. Document Type. Pojawi się link
Browse document types, po kliknięciu na link pojawi
się okienko z dostępnymi typami dokumentów. Wyszukaj
potrzebny tym i kliknij Add to search.
3. W podobny sposób moŜesz dodać inne kryteria. Jeśli na
przykład chcesz wyszukiwać w konkretnym temacie
wybierz Subject z rozwijanego menu, następnie Browse
subjects. Po wybraniu odpowiedniego tematu kliknij
Add to search.

Publikacje
Na stronie Publications znajdują się szczegółowe informacje o czasopismach i innej zawartości dostępnej w bazach
ProQuest.
Aby wyszukać konkretny tytuł wpisz go w cudzysłowie, np.
„International Financial Law Review”. JeŜeli nie znasz dokładnego tytułu publikacji, wpisz słowa z tytułu, moŜesz
połączyć je operatorami logicznymi.
Lista wszystkich publikacji jest posortowana alfabetycznie.

• Search for articles within a publication ta opcja
umoŜliwia wyszukiwanie we wszystkich woluminach
konkretnej publikacji.
1. Wpisz słowo kluczowe, uŜywając operatorów logicznych jeśli
potrzeba.
2. MoŜna ograniczyć wyszukiwanie do konkretnych dat za
pomocą rozwijanego meny Date Range.
3. Jeśli chcesz ograniczyć wyszukiwanie tylko do pełnego tekstu
zaznacz opcję Full text documents only.
4. MoŜna równieŜ ograniczy wyszukiwanie do cytatów i
abstraktów.
Zamawianie powiadomień
Jeśli chcesz otrzymywać automatyczne informacje, gdy pojawi
się nowy wolumin danej publikacji, kliknij Set up alert i
wypełnij formularz.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje o wybranej publikacji,
kliknij na jej tytuł.
Dostępne opcje:
• Kliknij na link Publication Information, Ŝeby zobaczyć
szczegółowe informacje, takie jak zakres dat dla pełnego
tekstu i abstraktów, embarga, luki i informacje o wydawcy.
• MoŜna przejrzeć wybrany numer publikacji, wystarczy
znaleźć go na liście i kliknąć link.

Przeglądanie innej zawartości
Niektóre z baz zawierając zawartość innego typu, na przykład raporty, dysertacje i inne materiały.
Ze strony Publications moŜesz:
• Przeglądać raporty alfabetycznie lub chronologicznie,
zawęzić wyszukiwanie do lokalizacji (region, kraj), rodzaju przemysłu, tematu.
• Przeglądać dysertacje według tematu i lokalizacji
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Tematy
Okno Topics umoŜliwia przeglądanie tematów.
MoŜna:
• Przejrzeć indeks tematyczny ProQuest

• Przejrzeć tematy, firmy, lokalizacje, ludzi.
• W łatwy sposób zawęzić wyszukiwanie.

Dzięki przewodnikowi tematycznemu moŜna przeglądać
kolekcje uŜywając raczej obszarów zainteresowania niŜ
konkretnych słów kluczowych. Dzięki temu moŜna rozpocząć
wyszukiwanie od tematów ogólnych i zawęŜać wyszukiwanie
do kolejnych, coraz bardziej szczegółowych tematów.
Wyszukiwanie artykułów za pomocą przewodnika
tematycznego:
1. Kliknij na zakładkę Topics
2. Wpisz słowo kluczowe, system zasugeruje tematy
pasujące do wpisanego terminu, a takŜe opcje zawęŜenia
tematu.
3. Po znalezieniu potrzebnego tematu, kliknij View
documents, na liście wyników wyświetlą się wszystkie
artykuły związane z danym tematem.
4. MoŜna równieŜ przejrzeć alfabetyczną liste tematów.

Strona z wynikami
Na stronie z wynikami znajdziesz wszystkie dokumenty
wyszukane przez system i ułatwia nawigację i pracę z
artykułami. Rezultaty są czytelnie pogrupowane, łatwo jest
teŜ znaleźć informację o całkowitej liczbie wyszukanych
artykułów.

Dostępne zakładki:
• Wszystkie źródła

• Czasopisma naukowe
• Magazyny

•
•
•
•

Ze strony z wynikami moŜesz:
• Mark/clear all documents - zaznaczyć/wyczyścić
wszystkie dokumenty lub tylko wybrane, zaznaczając
kratkę przy tytule.
• Full text documents only - kliknij jeśli chcesz ograniczyć
wyniki tylko do dokumentów z pełnym tekstem
• Sortować wyniki wybierając opcje Sort results by,
według daty lub trafności.
• Zmienić ilość wyników wyświetlanych na stronę rozwijane menu na dole strony
• Na dole strony znajduje się formularz Refine your
search, gdzie moŜna udoskonalić wyszukiwanie, dodać
nowe słowa kluczowe, zmienić przeszukiwaną bazę, lub
zmienić limit.

Publikacje branŜowe
Gazety
Informatory/Raporty
Dysertacje

ProQuest Smart Search
W niektórych kolekcjach na górze i na dole strony znajduje
sie pole ProQuest Smart Search. ProQuest porównuje
terminy wyszukiwawcze z dostępnym indeksem terminów,
parami terminów i publikacjami w bazach, które sa
przeszukiwane i sugeruje terminy pomocne w dobrym
zadaniu zapytania.
Aby skorzystać ze Smart Search trzeba:
1. Przeprowadzić wyszukiwanie.
2. Sugerowane tematy wyświetlą posortowane według
trafności.
• Kliknij na wybrany temat, Ŝeby przeprowadzić
wyszukiwanie tematyczne, lub wybierz Dates lub
Publications wybierając opcje Sort results by, według
daty lub trafności, Ŝeby przejrzeć publikacje lub daty.
• Opcja Browse Selected Publications umoŜliwia
przejrzenie publikacji związanych z danym tematem.
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Czytanie artykułów
śeby przeczytać wybrany artykuł, kliknij na jego tytuł lub na
ikonkę odpowiadającą wybranemu formatowi. Dostępne są
następujące formaty:

Czytając abstrakt czy pełny tekst moŜna:

• Przejrzeć inne wyszukane artykuły uŜywając linków Next i
Previous

• Wydrukować artykuł (przycisk Print). Jeśli artykuł jest w
formacie PDF naleŜy uŜyć opcji Adobe Acrobat Reader.

• Przesłać wybrany artykuł drogą emailową, wystarczy
kliknąć przycisk Email i wypełnić prosty formularz.

• Zmienić format dokumentu.
• Przejść bezpośrednio do pełnego tekstu (link Jump to full
text) lub indeksu (link Jump to indexing).

• Wyszukać podobne dokumenty—link More like this.
• Dodać artykuł do listy zapamiętanych artykułów (Mark
document).

Cytat - pełen opis bibliograficzny artykułu.
Abstrakt - zawiera pełen opis bibliograficzny artykułu
i krótkie streszczenie.
Pełny tekst - zawiera cytat, abstrakt i pełen tekst
artykułu w formacie HTML.
Text + Graphics - unikatowy format zawiera pełen
opis bibliograficzny artykułu, krótkie streszczenie,
pełen tekst artykułu i wszystkie fotografie, rysunki czy
wykresy zawarte w wersji drukowanej.
Obraz strony - zeskanowany obraz artykuły, odzwierciedla artykuł w wersji drukowanej.
Obraz artykułu - dotyczy to tylko archiwalnych gazet
(ProQuest Historical Newspapers), zeskanowany obraz
artykułu, tak jak został wydrukowany.
Link do pełnego tekstu - instytucja moŜe posiadać
zewnętrzny program linkujący do pełnego tekstu. Ikona ta moŜe wyglądać inaczej, w zaleŜności od ustawień. Kliknięcie przeniesie do pełnego tekstu artykułu,
który moŜe znajdować się poza bazami ProQuesta.

Powiadomienia
MoŜesz otrzymywać regularne powiadomienia o nowych
wynikach wyszukiwania czy nowych publikacji.
1. Zrób wyszukiwanie lub przejdź do .wybranej publikacji,
na której chcesz otrzymywać powiadomienia.
2. Kliknij przycisk Set up Alert. Przycisk pojawia się przy
rezultatach zaawansowanego i prostego wyszukiwania, w
zakładce Publications i My Research.
3. Nie trzeba się rejestrować, wystarczy wpisać poprawny
adres email.
4. Pełny tekst i abstrakty moŜna czytać z kaŜdego
komputera z dostępem do baz ProQuest.
5. Dostępne opcje powiadomień: częstotliwość
otrzymywania powiadomień, jak długo chcemy
otrzymywać powiadomienia, moŜliwość wpisania
własnego tematu i treści wiadomości przesyłanej razem z
powiadomieniem.
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Moja sesja
Moja sesja - My Research - to strona, na której znajdują
się zapamiętane artykuły, a takŜe szczegóły wszystkich
wyszukiwań przeprowadzonych w czasie danej sesji.
Strona ma trzy główne sekcje:
1. Marked documents - lista artykułów zaznaczonych w
czasie danej sesji. Jeśli chcesz usunąć artykuł, odznacz
kratkę przy danym tytule, a następnie kliknij Delete
unmarked items, aby odświeŜyć stronę. Aby usunąć
wszystkie artykuły kliknij link Clear all i Delete
unmarked items.
2. Recent searches - lista ostatnio przeprowadzonych
wyszukiwań, ze szczegółami takimi jak dokładna fraza
wyszukiwawcza i liczba wyszukanych dokumentów.
MoŜesz tu teŜ ustawić powiadomienia dla poszczególnych
wyszukiwań.
3. Visited Publications - lista wszystkich odwiedzonych
publikacji, po wyszukiwaniu ze strony Publications lub
po kliknięciu na tytuł publikacji ze strony z widokiem
artykułu. MoŜesz tu teŜ ustawić powiadomienia dla
poszczególnych publikacji.

• Email marked documents - umoŜliwia przesyłanie
wybranych artykułów. Wystarczy wypełnić prosty
formularz, zaznaczając potrzebny styl cytowania i format,
w jakim email powinien zostać wysłany.

• Export citations - umoŜliwia przesłania zaznacznych
artykułów do ProCite, EndNote czy RefWorks.

• Create a web page - umoŜliwia zapisanie wszystkich

Inne dostępne narzędzia, które umoŜliwiają organizowanie i
zarządzanie zebranymi informacjami zebranymi w czasie
sesji:
• Create your bibliography - umoŜliwia stworzenie,
emailowanie, wydrukowanie lub zapisanie zaznaczonych
artykułów w formie bibliografii. Po zaznaczeniu potrzebnych artykułów wybierz styl bibliografii i wyślij mailem,
wydrukuj lub zapisz na dysku

zebranych danych jako stronę www tak, aby moŜna było w
przyszłości powrócić do wyników lub przesłać je do
współpracowników czy znajomych. Z tego ekranu moŜna
równieŜ przesłać stronę drogą emailową. Utworzona strona
będzie zawierała datę sesji, istnieje równieŜ moŜliwość
wyedytowania zebranych informacji przed zapisaniem czy
wysłaniem strony. Aby wyedytować informacje czy dodać
komentarze uŜyj link Edit. Po wyedytowaniu informacji
pamiętaj, Ŝeby je zapisać. Aby zapisać sesję jako plik
HTML kliknij link Download. Wyświetli się strona z
zapisanymi informacjami, następnie naleŜy wybrać opcję
zapisz jako z okna przeglądarki. Zapisana strona będzie
zawierała linki do artykułów, wyszukiwań i odwiedzonych
publikacji. Za pomocą tych linków autoryzowani
uŜytkownicy ProQuesta mogą przejrzeć dokumenty i
publikacje czy ponownie przeprowadzić wyszukiwania.

Akme Archive Sp.z o.o. ul. Niemcewicza 26/17, 02-306 Warszawa, tel. +48 (0)22 659 47 49,
tel/fax. +48 (0)22 668 59 78, 22 659 69 82, e-mail: kontakt@akmearchive.pl, http://www.akmearchive.pl

Pomoc Online
ProQuest zapewnia szeroką, kontekstową pomoc dla
uŜytkowników. Na kaŜdej stronie znajduje się link Help.
Podobnie jak interfejs pomoc jest dostępna w wielu językach

• Aby wyszukać potrzebne informacje wpisz słowo

•

kluczowe lub frazę w okienku u góry i kliknij Go.
Wyświetli się lista powiązanych tematów pomocy.
Wybierz potrzebny temat.
Aby przejrzeć spis treści, kliknij link Table of Contents,
następnie przycisk Contents a następnie wybierz temat
czy sekcję, który chcesz przeczytać.

Tabela referencyjna
AND

Wyszukuje terminy w tym samym paragrafie,
oddalone od siebie do 250 słów.

AND NOT

Operator ten znajduje artykuły, w których
występuje pierwsze słowo, lecz nie występuje
słowo drugie.

OR

Wyszukuje jakiekolwiek ze słów połączonych
tym operatorem

W/#

Wyszukuje terminy znajdujące się w określonej
ilości słów (#) od siebie, w dowolnej kolejności

W/PARA

Znajduje dokumenty, w których słowa te
znajdują się w ramach tego samego akapitu (w
obszarze około tysiąca znaków).

NAWIASY UŜyj nawiasów, aby określić kolejność
wyszukiwania:
- federal reserve or (us and economies)
przeprowadzi dwa wyszukiwania jednocześnie:
1. federal reserve
OR
2. us and economies
- international relations and (foreign
policy or politics) wyszuka:
1. international relations and foreign policy
OR
2. international relations and politics

*

Symbol * uŜywany jest wyłącznie jako
prawostronny znak skracania; pozwala on
znaleźć wszystkie formy danego słowa.
Wyszukując np. econom*, otrzymamy
"economy", "economics", economical", itd.

?

Symbol ? wykorzystywany jest do zastąpienia
pojedynczego znaku wewnątrz słowa. ? nie
moŜe występować na początku słowa.
Np. wyszukując "wom?n", znajdziemy
"woman" i "women."

W/DOC

Wyszukuje terminy w tym samym paragrafie,
oddalone od siebie do 250 słów.

NOT W/#

Operator ten znajduje artykuły, w których
występuje pierwsze słowo, lecz nie występuje
słowo drugie.

PRE/#

Wyszukuje jakiekolwiek ze słów połączonych
tym operatorem

Słowa nieindeksowane - ProQuest ignoruje często uŜywane
słowa. Aby je móc wykorzystać jako część frazy wyszukania,
ujmij je w cudzysłów: np.. „the sound and the fury.”
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