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Pod koniec ubiegłego roku użytkownicy Biblioteki 
mogli zauważyć, że przestała działać Lista A-Z, służąca 
do wyszukiwania tytułów elektronicznych czasopism 
w subskrybowanych przez Bibliotekę bazach. Związane 
to było ze zmianą dostawcy usługi – obecnie narzędzie 
to wróciło, i to w bardziej rozwiniętej, rozbudowanej 
formie. Biblioteka korzysta z wyszukiwarki Summon – 
zunifikowanej multiwyszukiwarki firmy SerialsSolutions, 
połączonej z listą zasobów pełnotekstowych A-Z.

Multiwyszukiwarka

Narzędzie to pozwala, poprzez jedno okno wyszuki-
wania, na natychmiastowy dostęp do pełnej informacji 
o zasobach cyfrowych i drukowanych, do pojedynczych 
artykułów, czy całych czasopism elektronicznych oraz 
zasobów w każdym innym formacie. Dzięki Summon 
nie ma już potrzeby przeszukiwania pojedynczych baz 
danych – wpisanie zapytania w jedno okno generuje 
wyniki w postaci jednej listy uszeregowanej zgodnie 
z kryteriami wyszukiwania. 

Dostępna ze strony internetowej Biblioteki (http://
bg.p.lodz.pl) oraz pod adresem http://bglodz.summon.
serialssolutions.com/ multiwyszukiwarka to doskonałe 
narzędzie do szybkiego i wygodnego przeszukiwania 
zasobów dostępnych w Bibliotece. Dla Państwa wygody 
narzędzie to podzielone zostało na zakładki, umożliwia-
jące wyszukiwanie: 
1) we wszystkich kolekcjach Biblioteki, 
2) wyłącznie w katalogu Biblioteki, 
3) przeszukiwanie baz po tytułach e-czasopism (funk-

cjonalność Listy A-Z) 
4) przeszukiwanie baz po tytułach e-książek.

Wielką zaletą multiwyszukiarki jest wielość kry-
teriów, po których można zawężać wyniki wyszu-
kiwania. Mogą być wyszukiwane pozycje z pełnym 
tekstem online, artykuły z publikacji naukowych 
(recenzowanych) lub/i pozycje w katalogu bibliotecz-
nym lub mogą być dołączane wyniki spoza kolekcji 
bibliotecznych. Inne kryteria obejmują typ zawartości, 

hasła przedmiotowe, datę publikacji, język oraz loka-
lizację dokumentów.

Lista A-Z

Lista A-Z zawsze cieszyła się popularnością wśród 
pracowników i po jej wyłączeniu na okres kilku tygodni 
(co było niestety niezależne od Biblioteki), otrzymali-
śmy bardzo dużo telefonów i zapytań o to narzędzie. 
Obecnie możemy z przyjemnością poinformować, iż 
Lista A-Z działa i jest dostępna z poziomu strony WWW 
Biblioteki (http://bg.p.lodz.pl) oraz pod adresem http://
rd4vh3lj4y.search.serialssolutions.com/. 

Lista A-Z przeszukuje e-czasopisma (używając słów 
z tytułów oraz numeru ISSN) oraz bazy pełnotekstowe, 
które znajdują się w ofercie Biblioteki – m.in. od takich 
dostawców jak EBSCO, Elsevier, IEEE/IET, ProQuest, 
SpringerLink, Wiley-Blackwell i in. Dodatkową funkcją 
jest możliwość przeglądania tytułów e-booków, które 
udostępniane są w pełnych tekstach przez takie bazy 
jak ebrary, ibuk czy Knovel.

Inne zmiany

Wraz z końcem 2013 r. zrezygnowaliśmy z subskry-
bowania serwisu RefWorks do tworzenia i zarządzania 
bibliografią załącznikową. Obecnie w ofercie biblioteki 
jedynym narzędziem, które pozwoli zapanować nad 
bazą opisów bibliograficznych, jest EndNote. 

Informacja o wszelkich zmianach związanych z ofertą 
zasobów elektronicznych Biblioteki udostępniana jest 
na stronie internetowej Biblioteki, poprzez newsletter 
i komunikaty PŁ oraz na profilach Biblioteki w mediach 
społecznościowych.

Wszelkie uwagi, problemy i opinie na temat działania 
tych narzędzi prosimy zgłaszać do Oddziału Zbiorów 
Elektronicznych na adres: oze@lib.p.lodz.pl lub telefo-
nicznie: 42 631 20 51.
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