
INSTRUKCJA EFEKTYWNEGO WYSZUKIWANIA MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO NAUKI 

 

Aby zacząć poszukiwanie książek czy artykułów, należy wejść na stronę Biblioteki Politechniki Śląskiej 

https://www.polsl.pl/rjo1-bps/# 

Tam można szukać na dwa sposoby: 

1. Przez multiwyszukiwarkę zasobów bibliotecznych PRIMO (wszystkie zasoby papierowe i elektroniczne dostępne w Bibliotece,  

z różnych baz w jednym miejscu).  

 

https://www.polsl.pl/rjo1-bps/


Ważne! 

Jeśli mamy komputer spoza sieci Politechniki, trzeba zalogować się klikając w PRIMO przez HAN (link 

pod oknem wyszukiwawczym). 

Dzięki wdrożeniu systemu HAN, wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni, tj. pracownicy oraz studenci, otrzymali możliwość bezpiecznego dostępu 
do źródeł elektronicznych w i spoza sieci Politechniki Śląskiej.  

Przy logowaniu należy podać: 

• login, czyli nazwa użytkownika w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl, anowak@student.polsl.pl 
• oraz hasło do konta pocztowego. 

 

http://han.polsl.pl/han/primo/


Po wpisaniu w okno wyszukiwawcze zagadnienia (tytuł, autor, słowo kluczowe itp.), wyświetla się lista wyników (dużo pełnych tekstów jest 

dostępnych on-line), które można zawężać do najbardziej trafnych (kryteria wyszukiwania po prawej stronie). 

 

 

 

 

 

 



2. Przez zakładkę Źródła, gdzie można uzyskać dostęp do poszczególnych baz, katalogów i kolekcji udostępnianych przez Bibliotekę: 

 

 

- Katalog Biblioteki umożliwia wyszukiwanie książek i czasopism dostępnych stacjonarnie w Bibliotece.  

Po zalogowaniu się i wyszukaniu potrzebnej książki z listy wyników, można ją wypożyczyć, jeśli jest dostępna. 



 

 



 

 



 

 

 

 

Uwaga!  

Książki z oznaczeniem FK, są do odebrania w filii Katowice, ul . Krasińskiego 8,  

tel.: 32 603 42 24, 32 603 42 20, e-mail: biblio.katowice@polsl.pl 

mailto:biblio.katowice@polsl.pl


- Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej i Dydaktyczna Biblioteka Cyfrowa oferują dużą kolekcję zdigitalizowanych książek potrzebnych do 

nauki (głównie skrypty i podręczniki Politechniki Śląskiej).  

 

 

 

Dostęp do obu kolekcji cyfrowych Biblioteki dla studentów i pracowników naszej uczelni jest możliwy, po zalogowaniu przez system HAN. 

Dzięki wdrożeniu systemu HAN, wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni, tj. pracownicy oraz studenci, otrzymali możliwość bezpiecznego dostępu 
do źródeł elektronicznych w i spoza sieci Politechniki Śląskiej.  

Przy logowaniu należy podać: 



• login, czyli nazwa użytkownika w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl, anowak@student.polsl.pl 
• oraz hasło do konta pocztowego. 

 

 

W przypadku obu kolekcji cyfrowych, po wyszukaniu potrzebnej publikacji, mamy dostęp do jej pełnego tekstu.  



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



- Wykaz źródeł elektronicznych w porządku alfabetycznym prezentuje wszystkie bazy, strony www zawierające elektroniczne źródła na dany 

temat. 

 

 

 

Tabela zawiera dane m.in. o dostępie do danego źródła. Jeśli jest on ograniczony do sieci PŚ, potrzebne jest logowanie przez system HAN. 

Dzięki wdrożeniu systemu HAN wszyscy członkowie Wspólnoty Uczelni, tj. pracownicy oraz studenci, otrzymali możliwość bezpiecznego dostępu 
do źródeł elektronicznych w i spoza sieci Politechniki Śląskiej. Aby skorzystać z dowolnej bazy, z dostępem ograniczonym do sieci uczelnianej, 
należy wybrać link z listy alfabetycznej e-źródeł. Każda z tych baz ma indywidualny link, po kliknięciu którego pojawia się okno do logowania. 

https://www.polsl.pl/rjo1-bps/lista-alfabetyczna-e-zrodel-dostepnych-w-bibliotece-politechniki-slaskie/


Przy logowaniu należy podać: 

• login, czyli nazwa użytkownika w domenie polsl.pl lub student.polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl, anowak@student.polsl.pl 
• oraz hasło do konta pocztowego. 

Rada: 

 klikając w                    uzyskasz informacje o danej bazie i instrukcje niezbędne do logowania (niektóre bazy wymagają dodatkowych  

czynności przy logowaniu)  

 



Popularne przy wyszukiwaniu książek przez listę alfabetyczną e-źródeł, są bazy Ibuk Libra i e-bookpoint BIBLIO. A przy wyszukiwaniu artykułów 

baza BazTech. 

 

Ibuk Libra  - serwis polskich książek elektronicznych 

 

Po zalogowaniu przez HAN, jesteśmy widoczni jako Politechnika Śląska i zyskujemy dostęp do elektronicznych książek wykupiony przez tę 

Uczelnię.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



e-bookpoint BIBLIO – serwis książek elektronicznych 

Aby skorzystać z bazy, należy założyć indywidualne konto i zalogować się do serwisu – wszystkie potrzebne informacje  

znajdują się w instrukcji  

 

 

 

Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp do kolekcji książek elektronicznych z różnych dziedzin, wykupiony przez Politechnikę Śląską. 

 



BazTech - baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych. Jest ogólnodostępna, bez logowania. 

 

Instrukcja wyszukiwania artykułów:  

Przeglądaj – Słowa kluczowe (wpisać początek szukanego wyrażenia z gwiazdką na końcu wyrazu, np.: kwaśn* deszcz*   - w celu wyszukania 

wszystkich możliwych odmian wyrażenia. Następnie, jeśli nie ma dostępu do pełnego tekstu on-line, spisać z listy wyświetlonych wyników: tytuł 

czasopisma, rok, numer, strony, tytuł artykułu, autorów i wysłać mail do Czytelni II na adres biblio.czyt@polsl.pl, lub Wypożyczalni 

Międzybibliotecznej biblio.wypmb@polsl.pl, z prośbą o dostęp w formie elektronicznej). 

 

 

mailto:biblio.czyt@polsl.pl
mailto:biblio.wypmb@polsl.pl


 

 

     

 

 

 

 

 

Przykład elektronicznego 

dostępu do artykułów w wersji 

pdf  



 W razie jakichkolwiek pytań związanych z wyszukiwaniem informacji, proszę kontaktować się z: 

 

CZYTELNIĄ OGÓLNĄ I/CZYTELNIĄ OGÓLNĄ II 

tel.: 32 237 16 40; 32 237 28 86 

e-mail: biblio.czyt@polsl.pl  

 

SEKCJĄ INFORMACJI NAUKOWEJ 

tel.: 32 237 28 98; 32 237 14 64(66) 

e-mail: biblio.info@polsl.pl  

 

Gdy Biblioteka nie posiada potrzebnych materiałów, proszę kontaktować się z: 

  

WYPOŻYCZALNIĄ MIĘDZYBIBLIOTECZNĄ 

tel.: 32 237 21 68 

e-mail: biblio.wypmb@polsl.pl  Sprowadzimy materiały z innych bibliotek.  

   

 

W przypadku poszukiwania norm i patentów, proszę kontaktować się z: 

 

CZYTELNIĄ NORM I PATENTÓW 

tel.: 32 237 28 95 

e-mail: biblio.normy@polsl.pl ; patlib@polsl.pl 

mailto:biblio.czyt@polsl.pl
mailto:biblio.info@polsl.pl
mailto:biblio.wypmb@polsl.pl
mailto:biblio.normy@polsl.pl
mailto:patlib@polsl.pl

