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Założycielem grupy EBSCO jest Amerykanin, Elton B. Stephens. Aby zarobić na 
swoje studia podejmuje w 1930 roku pracę polegającą na dostarczaniu prasy do domów. 
Po ukończeniu studów prawniczych w 1936 r. nie podemuje kariery prawniczej lecz 
kontynuuje pracę w zakresie dystrubucji prasy. W 1944 r. wraz z żoną Alys zakładają 
spółkę cywilną zajmującą się dostawami prasy dla armii amerykańskiej. W kolejnych 
latach Elton B. Stephens powołuje szereg innych spółek zajmujących się pokrewną 
działalnością, np. wytwarzanie regałów i stojaków do wystawiania czasopism czy 
materiałów piśmiennych dla sił zbrojnych USA.
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W 1958 roku wszystkie te spółki zostają połączone w jedną pod firmą EBSCO 
Industries Inc. z siedzibą w Birmingham, Alabama. Nazwa spółki jest akronimem 
pierwszych liter imion i nazwiska założyciela „EBS” oraz skrótu „CO” (company). 
Pierwsze biuro wyspecjalizowane w usługach prenumeraty czasopism naukowych 
utworzono w Bostonie w 1963r., gdy EBSCO zajęło się zaopatrywaniem bibliotek 
w prenumeratę periodyków. W ciągu kolejnych pięciu lat liczba regionalnych biur 
EBSCO zajmujących się prenumeratą czasopism naukowych wzrosła do dziesięciu.

W 1975 r. EBSCO powołuje do życia swoje pierwsze biuro regionalne w Europie. 
W tym samym roku w ramach EBSCO powołany zostaje oddział Promocji Wydawców, 
mający na celu optymalizację współpracy EBSCO z partnerami - wydawcami. 
W 1984 r. powstaje oddział EBSCO Publishing i wydany został pierwszy informator 
dla bibliotekarzy dotyczący czasopism naukowych i fachowych. W 1984 roku EBSCO 
zaczyna rozwijać produkty elektroniczne umożliwiające bibliotekarzom zarządzanie 
informacją.

W kolejnych latach EBSCO nabywa szereg mniejszych spółek i staje się agencją 
subskrypcyjną numer 1 w Stanach Zjednoczonych. W 1994 roku EBSCO świętuje 
pięćdziesięciolecie i uruchamia stronę internetową ebsco.com. Dwa lata później, 
w 1996 r. EBSCONET® umożliwia klientom administrowanie prenumeratą poprzez 
internet, a w strukturze grupy utworzony zostaje pion EBSCO Information Services, 
który zajmuje się dostarczaniem bibliotekom informacji naukowej, powiązanych 
usług i produktów.

W następnych latach pion ten stale się rozwija, powstają kolejne regionalne biura 
EBSCO na świecie i w Europie, dla przykładu od 1999 działa biuro w Berlinie, od 
2003 w Paryżu, od 2006 w Warszawie, od 2008 w Wiedniu.

Biuro EBSCO w Warszawie występujące od czerwca 2009 pod firmą EBSCO 
Sp. z o.o., a od lipca 2009 mieszczące się przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 
w Warszawie (00-079), zaopatruje polskie biblioteki naukowe w czasopisma 
drukowane i online, narzędzia elektroniczne do zarządzania zasobami biblioteki, 
organizuje konsorcja baz danych EBSCO Publishing oraz czasopism elektronicznych 
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wydawców Wiley-Blackwell, IEEE, ACM (American Computing Machinery), Mary 
Ann Liebert, Sage i in. 

Biuro EBSCO w Warszawie zatrudnia 7 osób na miejscu a ponadto stale 
współpracuje z przedstawicielami biur EBSCO w Berlinie, Alsmeer (Holandii), Pradze 
i Londynie, którzy wspomagają działania na polskim rynku. 

Przez lata działalności grupa EBSCO rozrasta się i różnicuje działalność, na 
którą składa się obecnie ponad 40 różnych zakresów działania, w tym: usługi 
prenumeraty czasopism drukowanych i elektronicznych, naukowe bazy danych, 
narzędzia pozwalające zarządzać kolekcjami posiadanymi przez biblioteki, ale także 
pośrednictwo w handlu nieruchomościami, ubezpieczenia, usługi drukarskie oraz 
marketingowe i reklamowe.

Obecnie EBSCO Information Services jest wiodącym dostawcą czasopism 
elektronicznych, książek i pakietów a także czasopism drukowanych i elektronicznych 
narzędzi do zarządzania zasobami, pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych 
oraz różnego rodzaju usług dla bibliotek i placówek naukowo-badawczych.

EBSCO działa poprzez 31 regionalnych biur w 23 krajach na całym świecie 
i obsługuje klientów  z ponad 200 krajów. Zatrudnia ponad dwa tysiące specjalistów 
informacji naukowej, w tym 140 osób z wykształceniem i doświadczeniem 
bibliotekarskim, które obsługują klientów w ich ojczystych językach. Znajomość 
problematyki i języków pozwala im lepiej zrozumieć wyzwania stawiane przed 
bibliotekarzami w różnych krajach.

Dzięki bliskiej i wciąż zacieśnianej współpracy z wydawcami EBSCO śledzi 
i rejestruje na bieżąco wiele aspektów cyklu powstawania i rozwoju zasobów 
elektronicznych, co ułatwia codzienną pracę bibliotekarzy. EBSCO utrzymuje globalne 
repozytorium zawierające ponad 300 tysięcy tytułów a lista wydawców z całego 
świata, z którymi stale współpracuje przekracza 81 tysięcy.

Grupa EBSCO pozostaje własnością rodzinną i jest stabilnym oraz wiarygodnym 
partnerem, czego dowodem jest utrzymywanie najwyższej oceny finansowej 5A 
1 przyznawanej przez Dun & Bradstreet. EBSCO przywiązuje wielkie znaczenie 
do wysokiej jakość i etyki usług. Na całym świecie EBSCO zatrudnia ponad 
6 tysięcy pracowników. Grupa EBSCO działa na rynku od blisko 70 lat i jest jedną 
z największych agencji subskrypcyjnych na świecie.

Mamy przyjemność przedstawić poniżej kilka spośród produktów oferowanych 
polskim Klientom przez EBSCO.

ERM Essentials™
Najnowszym produktem EBSCO jest ERM Essentials™ - efektywne i nowoczesne 

narzędzie do centralnego zarządzania zasobami elektronicznymi . ERM Essentials 
znacznie zmniejsza nakład pracy, czas i liczbę osób niezbędnych do zlokalizowania 
i zarządzania informacjami o e-zasobach. Ponad 100 pól wypełnia się 
automatycznie danymi, które są stale aktualizowane. Biblioteki posiadające 
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system ERM Essentials™ mają na bieżąco, 
w jednym miejscu, dostęp do informacji  
o warunkach prenumeraty, danych potrzebnych 
do rejestracji, szczegółach zamówień  
i faktur.  

Zalety ERM Essentials 
Dla e-czasopism i e-pakietów zakupionych 

za pośrednictwem EBSCO, zapewniamy 
automatyczne wprowadzanie  i archiwizowanie 
informacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
kluczowych danych. W ERM Essentials 
można przechowywać dane o e-zasobach 

zakupionych od innych dostawców niż EBSCO, co pozwala na zarządzanie 
kompletnym zbiorem źródeł, którymi dysponuje dana instytucja. 

Dzięki ERM Essentials można kontrolować status każdego ze źródeł, a czytelnicy 
będą dokładnie wiedzieć do jakich zasobów i archiwów mogą mieć dostęp w swojej 
bibliotece. 

UWAGA! ERM Essentials można dostosować do potrzeb biblioteki, utworzyć 
nowe pola lub je ukryć, zmienić ich nazwę. 

Praca w oparciu o Zintegrowaną Bazę Wiedzy EBSCO (EBSCO Integrated 
Knowledge base)

ERM Esentials jak i inne narzędzia EBSCO takie jak: EBSCONET® Subscription 
Management, EBSCO A-to-Z®, EBSCO MARC Updates, LinkSource®, EBSCOhost® 
SmartLinks™, multiwyszukiwarka EBSCOhost® Integrated Search oraz EBSCO 
Discovery Service są oparte na naszej bazie wiedzy  i zaprojektowane tak, by mogły 
ze sobą współpracować. Ich zadaniem jest zaoszczędzenie czasu pracy bibliotekarzy 
dzięki zapewnieniu najlepszych rozwiązań w zarządzaniu zasobami elektronicznymi. 

Wkrótce dodatkowe opcje.
Właśnie pracujemy nad modułem usage consolidation. Nowe elementy ułatwiające 

zarządzanie zasobami pojawią się już wkrótce. 
Więcej informacji o ERM Essentials uzyskają Państwo od przedstawicieli EBSCO 

lub przesyłając zapytanie pod adresem: Polska@ebsco.com
ebsco a-to-z oraz linksource
ebsco a-to-z
Lista A-to-Z to serwis EBSCO, który oferuje użytkownikom bardzo prosty sposób 

dostępu do prenumerowanych czasopism elektronicznych, niezależnie od platformy 
lub pakietu czy bazy danych zawierających dany tytuł. Dzięki temu narzędziu 
bibliotekarz w ciągu kilku chwil stworzy jedną, prostą i łatwo przeszukiwalną listę 
czasopism elektronicznych, które biblioteka posiada w swoich zbiorach i udostępni 
ją czytelnikom w sieci www. 



106  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 2 (6)

Administrator klikając wybiera te pakiety, bazy i tytuły, które prenumeruje jego 
instytucja. Nad tym, aby lista dostawców, wydawców i tytułów elektronicznych była 
stale aktualna i pełna czuwa EBSCO. W naszej bazie wiedzy znajdują się informacje 
o tysiącach źródeł, takich jak bazy wiodących dostawców (np. EBSCO Publishing, 
ProQuest, Gale), pakiety wydawców (np. wydawnictw Elsevier czy Wiley-Blackwell) 
oraz tytuły, które prenumerowane są pojedynczo. Umieszczamy w niej także informacje 
o znanych nam źródłach oferowanych w sieci w wolnym dostępie.

Użytkownik otrzymuje więc prostą listę prenumerowanych czasopism, która 
zawiera następujące informacje:

Tytuł czasopisma
ISSN oraz e-ISSN czasopisma 
Nazwę wydawcy 
Dostępne roczniki / okres prenumeraty
Dziedzinę czasopisma
Link do strony internetowej czasopisma 
Lista dostosowana jest do odbiorcy i oferuje przejrzystą prezentację Państwa 

danych oraz redukuje czas niezbędny do ich przeszukiwania. 
Różnorodne możliwości wyszukiwania pozwalają użytkownikowi w szybki 

i prosty sposób znaleźć poszukiwany tytuł – listę można przeszukiwać np. według 
tytułu czasopisma, wydawcy, źródła pochodzenia oraz ISSN. Wyszukiwanie 
zaawansowane umożliwia przeszukiwanie za pomocą “zawiera”, “zaczyna się” lub 
“dokładna nazwa”.

Serwis ten oferuje całą gamę dodatkowych funkcji. Możliwe jest np. modyfikowanie 
strony graficznej a także włączenie nazwy i logo Państwa instytucji, tak aby lista 
wyglądała jak jedna ze stron internetowych Państwa instytucji czy biblioteki. 

Serwis A-to-Z współpracuje z serwerami proxy i daje możliwość zróżnicowania 
ustawień serwerów proxy dla poszczególnych dostawców, baz danych oraz pakietów 
a także wyznaczenia danych serwerów proxy jako online lub offline i ustawienia 
domyślnego serwera proxy oraz serwerów zapasowych (backup).

A-to-Z oferuje również statystyki użytkowania w formie obszernych raportów takie 
jak np. całkowite wykorzystanie listy (liczba uruchomień listy, liczba wyszukiwań, 
liczba kliknięć linków itp.).

lista a-to-z wzbogacona o serwis linkujący linksource
Optymalne połączenie ze sobą wszystkich zasobów elektronicznych, którymi 

dysponuje biblioteka, jest jednym z większych wyzwań dla bibliotekarza. Wyobraźmy 
sobie studenta, który w jednej z baz bibliograficzno-abstraktowych znajduje informacje 
o artykule, który chciałby przeczytać. Ale jak go znaleźć? Czy jest dostępny online? 
Czy biblioteka wykupiła prenumeratę drukowaną lub online czasopisma, które go 
zawiera? Czy może znajduje się w jednej z prenumerowanych baz danych? Czy 
można i w jaki sposób zamówić go z innej biblioteki lub od dostawcy dokumentów? 
Na te pytania trudno znaleźć odpowiedzi za pomocą tradycyjnych linków. W końcu 
baza „nie wie”, do jakich innych serwisów student ma dostęp. Zależy to od instytucji,  
w której się on znajduje. 
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Niezależnie od producenta lub platformy LinkSource umożliwia połączenie 
informacji online z pełnotekstowych i bibliograficznych baz danych, katalogów 
bibliotecznych, portali czasopism elektronicznych, stron internetowych wydawców i 
innych źródeł. Użytkownik jest kierowany bezpośrednio do artykułu lub innych stron 
internetowych z informacjami np. o artykule lub autorze. Linki do pełnych tekstów 
sprawdzane są pod kątem praw dostępu. Jeżeli pełny tekst artykułu nie jest dostępny, 
użytkownik może zostać przekierowany do katalogu biblioteki, wypożyczalni 
międzybibliotecznej lub serwisu dostarczającego dokumenty.

LinkSource nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu. Jest posadowiony na 
serwerach EBSCO i tam aktualizowany. Zapewniamy również pełne wsparcie przy 
konfiguracji i użytkowaniu serwisu.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.ebsco.pl lub prosimy 
przesłać zapytanie pod sdresem Polska@ebsco.com

Firma EBSCO Publishing jest oddziałem grupy EBSCO Industries Inc. i mieści 
się w Ipswich, w pobliżu Bostonu w stanie Massachusetts. Jest wiodącym wydawcą 
baz i oferuje około 300 pełnotekstowych i bibliograficznych baz zawierających 
dziesiątki tysięcy pełnotekstowych czasopism naukowych, popularno-naukowych, 
książek, monografii, raportów i różnego rodzaju publikacji znanych wydawców.  
Z baz EBSCO Publishing korzystają uniwersytety, uczelnie medyczne, szkoły, 
jednostki naukowo-badawcze, instytucje rządowe, firmy, biblioteki publiczne i inne 
instytucje na całym świecie.

Najbardziej znane linie własnych produktów EBSCO Publishing w dziedzinie nauk 
medycznych i biomedycznych to bazy Academic Search™, CINAHL®, DynaMed™ 
i SPORTDiscus™, a z baz licenjonowanych bazy MEDLINE®, GIDEON, SMART 
Imagebase, PsycARTICLES® i PsycINFO®. Bazy są udostepniane na platformie 
EBSCOhost®, najczęściej używanej przez biblioteki na świecie płatnej platformie 
elektronicznej. 

Pełne informacje o firmie EBSCO Publishing i oferowanych produktach znajdą 
Państwo na naszej stronie: http://www.ebscohost.com/medical/

A oto kilka najważniejszych produktów oferowanych przez EBSCo 
Publishing:

cinahl indeksuje ok. 3.000 czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i opieki 
medycznej i zawiera ponad 2,2 milionów rekordów z archiwami sięgającymi 1981 r. 



108  Forum Bibl. Med. 2010 R. 3 nr 2 (6)

Oferuje pełną zawartość anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych 
przez National League for Nursing i American Nurses’ Association i obejmuje 
pielęgniarstwo, biomedycynę, bibliotekarstwo medyczne, medycynę alternatywną, 
zdrowie konsumenta i 17 pokrewnych dziedzin opieki medycznej. Ponadto baza oferuje 
dostęp do książek z zakresu opieki zdrowotnej, dysertacji pielęgniarskich, wybranych 
materiałów konferencyjnych, standardów opieki, oprogramowania edukacyjnego, 
materiałów audiowizualnych i rozdziałów książek. Materiał pełnotekstowy obejmuje 
ponad 70 czasopism oraz sprawy sądowe, innowacje kliniczne, ścieżki krytyczne, 
dane o lekach, instrumenty badawcze i próby kliniczne.

cinahl with full text jest wiodącą na świecie bazą pełnotekstową z dziedziny 
pielęgniarstwa i opieki medycznej. Baza obejmuje pełną zawartość indeksu CINAHL 
i dodatkowo zawiera pełny tekst ponad 600 czasopism indeksowanych w CINAHL, 
z których 317 nie jest dostępne w postaci pełnotekstowej w żadnej innej bazie 
EBSCO. Ta autorytatywna kolekcja zawiera pełny tekst wielu czasopism najczęściej 
wykorzystywanych w indeksie CINAHL, dostępnych bez okresu karencji (opoźnienia). 
Baza CINAHL with Full Text obejmuje archiwa sięgające 1981 roku i stanowi niezbędne 
narzędzie badań z zakresu pielęgniarstwa i pokrewnych dyscyplin medycznych.

cinahl® plus with full text jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową  
z dziedziny pielęgniarstwa i opieki medycznej. Obejmuje pełną zawartość indeksu 
CINAHL a ponadto zawiera pełny tekst ponad 770 czasopism indeksowanych  
w CINAHL, z których 462 to czasopisma unikalne, dostępne tylko w tej bazie. Wiele 
czasopism najczęściej wykorzystywanych w indeksie CINAHL jest dostępnych bez 
okresu karencji (opoźnienia). Baza zawiera również pełny tekst ponad 275 monografii. 
Zakres archiwów pełnotekstowych bazy sięga 1937, co czyni ją nieocenionym źródłem 
wiedzy w dziedzinie pielęgniarstwa i pokrewnych dyscyplin medycznych. 

medline® jest autorytatywnym źródłem informacji w zakresie medycyny, 
pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, ochrony zdrowia, nauk klinicznych  
i biomedycznych. Stworzona przez National Library of Medicine baza MEDLINE 
używa klasyfikacji medycznej MeSH (Medical Subject Headings) i zawiera opisy 
bibliograficzne ponad 4.800 czasopism biomedycznych. W bazie są zawarte opisy 
bibliograficzne z Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental 
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Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE®, 
oraz HealthSTAR®. 

medline with full text jest obszernym źródłem pełnotekstowych czasopism 
medycznych. Baza obejmuje pełną zawartość indeksu MEDLINE oraz dodatkowo pełny 
tekst ponad 1.450 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z których 552 czasopisma 
nie są dostępne w pełnym tekście w żadnej innej bazie EBSCO. Ta rozległa kolekcja 
zawiera pełny tekst bez okresu karencji (opóźnienia) wielu czasopism najczęściej 
używanych w indeksie MEDLINE. Baza posiada pełnotekstowe archiwa sięgające 
roku 1965 i jest istotnym narzędziem badań w zakresie literatury medycznej.

EBSCO ułatwia również użytkownikom korzystanie z serwisu PubMed® poprzez 
płynny dostęp z PubMed do ponad 30% pełnotekstowych czasopism w formacie PDF 
indeksowanych na bieżąco w MEDLINE. Dbając o stały rozwój usług linkowania, 
EBSCO oferuje kompleksową pomoc przy konfiguracji linków PubMed® LinkOut® 
oraz wsparcie techniczne dla bibliotek, które chciałyby zarejestrować w PubMed 
swoje kolekcje prenumerowane poprzez EBSCO. Umożliwia to płynne linkowanie 
z PubMed do odpowiednich artykułów w pełnotekstowych bazach EBSCOhost, 
prenumerowanych przez bibliotekę, takich jak MEDLINE with Full Text czy Academic 
Search. 

gIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) – baza wspiera 
podejmowanie decyzji i zapewnia bieżące źródła z zakresu medycyny opartej na 
dowodach naukowych do celów diagnozowania, leczenia i nauczania w dziedzinie 
chorób zakaźnych i tropikalnych, epidemiologii i mikrobiologii. Przy pomocy bazy 
GIDEON lekarze mogą postawić diagnozę i uzyskać informacje na temat leczenia 
jak również otrzymać aktualną informację na temat chorób i istotnych wybuchów 
epidemii na świecie 

GIDEON jest zbudowany z czterech modułów: Diagnozowanie, Epidemiologia, 
Leczenie i Mikrobiologia. Baza jest uaktualniana co tydzień i używa wszystkich 
istotnych danych ukazujących się w bazie MEDLINE, w recenzowanych czasopismach 
medycznych, publikacjach Światowej Organizacji Zdrowia, streszczeniach głównych 
spotkań międzynarodowych, opinii użytkowników i innych istotnych źródłach. 
Źródła danych GIDEON opierają się na standardach medycyny opartej na dowodach 
naukowych.

Baza GIDEON jest używana przez lekarzy udzielających pomocy w nagłych 
przypadkach, specjalistów chorób zakaźnych, szpitale, uczelnie medyczne, wydziały 
zdrowia publicznego, agencje rządowe i wojsko. Baza pomaga klinicystom 
przezwyciężyć nadmiar informacji i zaoszczędzić czas dostarczając szybkiej diagnozy i 
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dając dostęp do rozległego zasobu informacji z badań medycznych o wysokiej jakości. 
Jest idealnym narzędziem do nauczania studentów, stażystów i stypendystów. Zawiera 
informacje na temat 347 chorób, 231 krajów, ok. 20.000 przeglądów na temat chorób 
zakaźnych, infekcji i wybuchów epidemii w róźnych krajach, ponad 35.000 ilustracji, 
wykresów i interaktywnych map oraz wiele innych danych.

the Scientific & Medical ARt Imagebase (SMARt Imagebase) – baza 
stworzona przez Nucleus Medical Art obejmuje obszerną kolekcję możliwych do 
załadowania na własny dysk ilustracji medycznych i animacji. Idealne narzędzie 
dla studentów i nauczycieli akademickich w zakresie anatomii, fizjologii, biologii 
i innych nauk biomedycznych zawiera ilustracje medyczne i interaktywne materiały 
multimedialne 24 układów i regionów ciała oraz 20 specjalności medycznych. Baza 
zawiera kolekcję ponad 20.000 ilustracji i animacji o wysokiej jakości z zakresu 
anatomii, fizjologii, chirurgii, patologii, chorób, wad, urazów, embriologii, histologii 
i innych tematów medycznych. Zawartość jest recenzowana naukowo przez 
specjalistów i ekspertów medycznych. 100 najbardziej popularnych ilustracji w bazie 
zostało przetłumaczone na 13 języków, w tym na język polski. 

dentistry & oral sciences source™ zapewnia stomatologom praktykom 
i pracownikom naukowym doskonałe żródło literatury w zakresie stomatologii. Ta 
innowacyjna baza zawiera indeksy i abstrakty „od okładki do okładki” ponad 190 
czasopism i kilkudziesięciu monografii. Obejmuje indeksowanie wszystkich czasopism 
z zakresu stomatologii i chirurgii szczękowej powszechnie prenumerowanych przez 
uczelnie stomatologiczne i instytuty medyczne. Dentistry & Oral Sciences Source 
zawiera również wyjątkową kolekcję wiodących czasopism pełnotekstowych, 
jak również kilkadziesiąt pełnotekstowych monografii. Kolekcja obejmuje 147 
czasopism z pełnym tekstem, w tym wiele kluczowych czasopism w tej dyscyplinie. 
Przeszukiwalna bibliografia załącznikowa jest zawarta w 120 czasopismach wraz  
z odnośnikami do pełnych tekstów wielu oryginalnych prac.
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baza z zakresu medycyny opartej na dowodach 

Baza dynamed została stworzona przez lekarzy dla lekarzy. Według badań 
opublikowanych w czasopiśmie naukowym Annals of Family Medicine w vol. 3 
z listopada-grudnia 2005 r., str. 507-513 baza ta zawiera najlepszy dostępny materiał 
z badań klinicznych dotyczących skuteczności leczenia: http://www.annfammed.org/
cgi/content/full/3/6/507

W dobie szybkiego postępu wiedzy medycznej i gwałtownie rosnącej liczby 
publikacji naukowych oraz konieczności nieustannej aktualizacji wiedzy medycznej 
przez lekarzy baza dynamed jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym na szybką 
selekcję i ocenę wiarygodności źródeł informacji medycznej. Według różnych badań 
w USA umiera rocznie 50.000 do 98.000 pacjentów z powodu możliwych do uniknięcia 
błędów medycznych, a straty materialne spowodowane tymi błędami wynoszą 
wiele milionów dolarów rocznie. Korzystanie z najlepszych możliwych dowodów 
medycznych poprawia leczenie i redukuje koszty leczenia i ochrony zdrowia.

Baza dynamed zawiera opisy przypadków klinicznych z ok. 3.000 grup 
tematycznych i używa specjalistycznej bazy Cochrane Database of Systematic Reviews 
oraz przeglądów AHRQ Evidence Reports, Health Technology Assessment, National 
Institute of Health and Clinical Excellence (NICE), World Health Organization 
(WHO) Disease Outbreak News i wielu innych źródeł jako podstaw dowodów 
medycznych. 

Jest aktualizowana codziennie i monitoruje ponad 520 naukowych czasopism 
medycznych – patrz lista źródeł: http://dynamicmedical.com/sources.php

Zespół specjalistów dynamed dokonuje codziennie systematycznych 
przeglądów wszystkich nowo opublikowanych artykułów i badań naukowych  
w celu zweryfikowania jakości dowodów naukowych w nich zawartych, a najlepsze 
dostępne dowody zostają włączone do podsumowań badań wraz z dokonaniem syntezy 
z istniejącym już materiałem dowodowym tak, aby zapewnić dostęp do najbardziej 
aktualnych i wiarygodnych dowodów.

Więcej informacji na temat bazy znajduje się na stronie: 
http://dynamicmedical.com/?marketID=16
Firma EBSCo Publishing oferuje również nowoczesne narzędzia do 

zintegrowanego wyszukiwania zasobów bibliotecznych:
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EBSCOhost® integrated search™
Podobnie do innych multiwyszukiwarek EBSCOhost® Integrated Search™ 

pozwala na jednoczesne wyszukiwanie w bazach danych i innych źródłach 
elektronicznych, w tym w bazach różnych dostawców, katalogu OPAC 
i pakietach wydawców. Jednakże w odróżnieniu od innych multiwyszukiwarek 
serwis EBSCOhost Integrated Search zapewnia pełną integrację zasobów 
biblioteki na jednej rozbudowanej platformie wyszukiwawczej EBSCOhost, 
aby umożliwić użytkownikowi szybkie, łatwe i intuicyjne wyszukiwanie.

Funkcje EBSCohost dostępne dla baz danych każdego dostawcy obejmują:
● Opcje ekranu wyszukiwania podstawowego i zaawansowanego EBSCOhost
● Tematyczne grupowanie rezultatów 
● Grupowanie rezultatów według rodzajów publikacji 
● Sortowanie wyników według stopnia trafności i daty 
● Ograniczanie wyników według daty publikacji
● Opcja „Dodaj do folderu”
● Linki do pełnego tekstu 
● Szybkie wyświetlanie pierwszych wyników, podczas gdy pozostałe rezultaty 

są wyświetlane w miarę ich pojawiania się

EBSCO discovery service™
najbardziej kompleksowe, przystosowane do potrzeb użytkownika rozwiązanie 

odkrywania zasobów bibliotecznych
Poprzez stworzenie jednolitego indeksu zasobów informacyjnych biblioteki 

EBSCO Discovery Service™ (EDS) zapewnia użytkownikom łatwy i skuteczny środek 
dostępu do wszystkich źródeł na jednej platformie wyszukiwawczej. EDS zbiera 
metadane zarówno z wewnętrznych (bibliotecznych) jak i zewnętrznych zasobów (baz 
danych różnych dostawców) tworząc zindeksowany serwis o ogromnym wymiarze 
i szybkości. Nawet, jeśli kolekcja biblioteki jest ogromna pod względem rozmiaru 
i zakresu, to jej lokalne indeksowanie umożliwia wyjątkowo szybkie otrzymywanie 
rezultatów wyszukiwań. 

Zawartość serwisu EDS można odpowiednio konfigurować tak, aby umożliwić 
bibliotekom rozbudowanie i rozszerzenie serwisu dopasowując go do indywidualnych 
potrzeb. EBSCO oferuje szeroki zakres opcji adaptacji serwisu w odniesieniu do 
podstawowych kolekcji metadanych jak również końcowego dostarczania wyników 
wyszukiwania.
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Serwis EDS jest oparty o prostą, intuicyjną i niezwykle rozbudowaną platformę 
EBSCOhost ®. Poprzez połączenie łatwości obsługi i szybkości EBSCOhost 
z EDS użytkownicy otrzymują najbardziej kompletne i wszechstronne narzędzie 
wyszukiwań. 

Głębsze i szersze indeksowanie niż w jakimkolwiek innym serwisie
Więcej kompletnych metadanych z najlepszych źródeł
Wszystko, czego potrzebuje naukowiec, zebrane w jednym miejscu 
Dostęp do całej  kolekcji  poprzez jeden,  dobrze znany interfejs  

     Wyszukiwanie pełnotekstowe
Bardzo dobra współpraca i licencje od wydawnictw naukowych
Szybki, łatwy dostęp do wszystkich pełnotekstowych zasobów biblioteki 

(elektronicznych i drukowanych) 
Czasopisma, magazyny, książki, zbiory specjalne, OPAC i wiele innych
Właściwości ebsco service discovery:
● Jeden prosty punkt dostępu przystosowany dla każdej biblioteki
● Szczegółowe metadane od wielu dostawców i wydawców (np. abstrakty i słowa 

kluczowe dostarczone przez autorów, hasła przedmiotowe itp.) 
● Metadane pochodzące z dziesiątków tysięcy czasopism 
● Pełne indeksowanie prenumerowanych przez bibliotekę baz danych 

EBSCOhost 
● Okładki książek, opisy książek, opisy materiałów audiowizualnych, przypisy, 

objaśnienia, hasła przedmiotowe, pożądana informacja, opisy dla setek tysięcy 
publikacji

● Pełne indeksowanie najważniejszych prenumerowanych baz danych innych 
wydawców

● Katalog OPAC w pełni załadowany bezpośrednio do serwisu EDS, codziennie 
aktualizowany, kontrola dostępności publikacji w czasie rzeczywistym 
i możliwość przeszukiwania wraz z wszystkimi czasopismami i innymi źródłami 
poprzez jedno okienko do wyszukiwania

Zapytania prosimy kierować TGorecka@ebsco.com lub Polska@ebsco.com
ebsco wyłącznym dostawcą pakietów elektronicznych w polsce
Szereg wydawców udzieliło EBSCO wyłącznego prawa sprzedaży swoich 

czasopism elektronicznych na terenie Polski. Dla instytucji medycznych szczególnie 
interesującymi wydawcami są Wiley-Blackwell, American Medical Association, 
Mary Ann Liebert.

Wiley-blackwell
Akademickie konsorcjum czasopism elektronicznych Wiley-Blackwell jest 

zapewne Państwu dobrze znane, gdyż gromadzi wiele uniwersytetów/ akademii / 
instytutów medycznych, toteż zanieszczamy tu tylko krótką wzmiankę na ten temat, 
a więcej miejsca poświęcimy dwóm wyżej wymienionym wydawcom. Potencjalnych 
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nowych członków zapraszamy do przesłania zapytań pod adresem: Polska@ebsco.
com. Z przyjemnością poinformujemy o zasadach działania konsorcjum Wiley-
Blackwell i dofinansowaniu przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.

american medical association – ama
EBSCO od wielu lat współpracuje z największymi wydawcami na całym świecie, 

w tym z wydawcami publikacji medycznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 
American Medical Association – stowarzyszenia, które założone zostało w 1847 roku. 
Najbardziej znanym tytułem publikowanym od 1883 roku jest JAMA – The Journal 
of the American Medical Association (Impact factor 2008 – 31,7).

Ponadto w ofercie wydawcy znajduje się dziewięć serii tzw. archives journals.

Wersje elektroniczne czasopism dostępne są na platformie HighWire Press:
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Jako wyłączny przedstawiciel wydawcy na terenie Polski w zakresie realizacji 
zamówień na dostęp elektroniczny, proponujemy zakup nastepujących pakietów 
czasopism:

- JAMA + 9 serii (Archives)
- JAMA + 6 serii
- JAMA + 3 serie
Dostęp online obejmuje wraz z rokiem bieżącym dostęp do archiwów od 1998 

roku.
Dodatkową zaletą wykupienia wersji online jest również bezpłatny dostęp do 

archiwów innych wydawców, których zbiory posadowione są na platformie HighWire 
Press. 

Zachętą do rozważenia oferty wydawcy będzie zapewne fakt , iż sztandarowy tytuł 
JAMA jest jednym z dwóch najpopularniejszych czasopism medycznych wydawanych 
w USA. 

Oferujemy Państwu również możliwość dostępu testowego (30-60 dni). 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia pod adresem biura EBSCO 

w Warszawie: Polska@ebsco.com
mary ann liebert
to dynamicznie rozwijające się amerykańskie wydawnictwo publikujące 

obecnie ponad 60 czasopism naukowych. Założone zaledwie 30 lat temu z siedzibą 
w mieszkaniu właścicielki, pani Mary Ann Liebert, dziś zatrudnia ponad 100 osób 
i posiada biura na trzech kontynentach. Błyskawiczny rozwój to wynik działalności 
wydawniczej w obszarach, w których inni wydawcy byli bardzo ostrożni, czyli 
nowych i rodzących się gałęziach nauki. Publikacje te miały i ciągle mają wiodącą 
rolę w pogłębieniu badań i współpracy pomiędzy uczelniami, agendami rządowymi 
oraz przemysłem. 

Okrętem flagowym Mary Ann Liebert jest czasopismo Genetic Engineering and 
Biotechnology News (GEN), które zadebiutowało w 1981 i było pierwszym na 
świecie czasopismem podejmującym tematykę inżynierii genetycznej. Dzisiaj GEN 
jest najchętniej czytaną publikacją na świecie w swojej dziedzinie a wydawnictwo 
Mary Ann Liebert uznawane jest jako wiodące w dziedzinie biotechnologii. 

Mary Ann Liebert wydało również pierwsze czasopismo zajmujące się AIDS na 
długo zanim choroba ta została uznana za zagrożenie dla zdrowia publicznego. Innymi 
nowatorskimi tytułami w swoich branżach były takie czasopisma jak Human Gene 
Therapy; Tissue Engineering; Cloning and Stem Cells; Biosecurity and Bioterrorism: 
Biodefense Strategy, Practice, and Science; Stem Cells and Development. W roku 
2009 czasopismo Human Gene Therapy zostało przez Special Library Association 
uznane za jeden z najważniejszych tytułów naukowych w ostatnich stu latach.

EBSCO jest wyłącznym dostawcą na terenie Polski pakietu czasopism 
elektronicznych Mary Ann Liebert.
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Zainteresowanych produktami i usługami EBSCO prosimy o kontakt z biurem 
EBSCO w Warszawie lub z naszym przedstawicielem handlowym:

EBSCO Sp. z o.o.            
Ul. Krakowskie Przedmieście 79
00-079 Warszawa
Tel. 22 / 745 11 05
Fax 22 / 696 17 73
Polska@ebsco.com lub

Leszek Czerwiński
Lczerwinski@ebsco.com
Tel. 61/ 855 45 90
Kom. 0 509 765 969


