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Bazy danych dostępne w Bibliotece Głównej 
 
Bazy własne biblioteki: 

• PROLIB 
Obejmuje całość zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej Akademii 
Wychowania Fizycznego. 
• PROMAX 
Rejestruje dorobek naukowy pracowników AWF (prace zwarte, artykuły, 
udział w konferencjach naukowych) oraz prace magisterskie i doktorskie. 

Bazy elektroniczne dostępne w Czytelni Informacji Naukowej oraz 
w Internecie:  

• SPORTS MEDICINE  
Elektroniczna wersja czasopisma „Sports Medicine” on-line na platformie 
OVID. 
• MEDICINA SPORTIVA 
Elektroniczna wersja czasopisma „Medicina Sportiva” na CD-ROM. Za 
rok 2005 i 2006. 
 
w ramach serwisu EBSCO (on-line): 
 
• ACADEMIC SEARCH PREMIER 
Największa na świecie akademicka wielodziedzinowa baza danych, zawie-
ra blisko 4000 pełnych tekstów artykułów z czasopism naukowych. Re-
prezentowane są w niej takie dziedziny jak: pedagogika, edukacja, nauki 
medyczne, biologiczne i społeczne.  
• AGRICOLA 
Baza zawiera opisy bibliograficzne z zakresu rolnictwa i ochrony środowi-
ska od 1970 (również patenty, oprogramowanie, raporty techniczne). 
• AMERICAN HUMANITIES INDEX 
Zawiera kolekcje opisów bibliograficznych z czasopism popularnonaukowych, 
wydawanych w USA i Kanadzie przez Whiston Publishing. 
• BUSINESS SEARCH PREMIER 
Największa na świecie pełnotekstowa baza danych z dziedziny biznesu. 
Zawiera teksty artykułów z 3.050 czasopism. 
• CLINICAL PHARMACOLOGY 
Baza dotyczy rejestrowanych w USA leków, ziół i suplementów żywienio-
wych, również tych, które znajdują się w fazie badań klinicznych. 
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• COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE 
Baza umożliwia wyszukiwanie artykułów z dziedziny komunikacji i me-
diów komunikacyjnych. 
• ERIC 
ERIC zawiera streszczenia z ponad 980 czasopism z dziedziny edukacji 
i wychowania. 
• HEALTH SOURCE - CONSUMER EDITION 
Baza obejmuje blisko 300 czasopism z pełnymi tekstami z zakresu nauk 
medycznych, nauk o żywieniu i suplementacji, opieki nad dziećmi, medy-
cyny sportowej i zdrowego stylu życia. 
• HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION 
Baza obejmuje 550 czasopism z pełnymi tekstami oraz 850 czasopism ze 
streszczeniami zawartości z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. 
• MASTERFILE PREMIER 
Baza adresowana do bibliotek publicznych, multidyscyplinarnych. Obej-
muje ponad 2000 opisów bibliograficznych, w tym również pełne teksty 
wybranych artykułów od 1975 roku. Dodatkowo: 350 tekstów książek, 
ponad 84.000 biografii, ponad 86.000 dokumentów źródłowych oraz ko-
lekcję 107.000 zdjęć, map i oznaczeń. 
• MEDLINE  
Baza Narodowej Biblioteki Medycznej USA zawiera abstrakty publikacji 
z zakresu nauk medycznych, w tym z rehabilitacji i fizjoterapii. Obejmuje 
publikacje od roku 1966 do chwili obecnej z około 3800 czasopism. Me-
dline zawiera odnośniki do wszystkich publikacji zawartych w Index Me-
dicus, Index to Dental Literature oraz International Nursing. W bazie 
znajduje się ponad 11 mln rekordów bibliotecznych, z tego ok. 75% 
z abstraktami. MEDLINE jest udostępniany w ICM w systemie OvidNET, 
zajmuje obecnie ok. 9 GB i jest aktualizowany miesięcznie. 
• NEWSPAPER SOURCE 
Newspaper Source zawiera wybrane pełne teksty z ok. 180 regionalnych 
gazet amerykańskich i wybranych międzynarodowych pozycji praso-
wych. Z dziedziny biznesu zawiera ponad 10.000 pozycji. 
• REGIONAL BUSINESS NEWS 
Baza zawiera pełne teksty artykułów z regionalnych czasopism i gazet 
biznesowych z USA. 
• SPORT DISCUS  
Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji wraz ze streszczeniami (peł-
ne opisy bibliograficzne monografii od 1949 r., czasopism od 1975 r.). 
Zakres tematyczny bazy to: sport, wychowanie fizyczne, fizjologia, biome-
chanika i rekreacja.  


