Źródła pełnotekstowe, dostępne po uzyskaniu hasła
dla pracowników i studentów AWF Kraków
oprac. Tomasz Rusin

W celu uzyskania dostępu należy skontaktować się z Odziałem Informacji Naukowej: oin@awf.krakow.pl
Studenci podczas kontaktu powinni podać numer legitymacji studenckiej.

Multiwyszukiwarka zasobów pełnotekstowych
EBSCO Discovery Service
Wyszukiwarka większości zasobów pełnotekstowych, do których Biblioteka AWF
Kraków uzyskała dostęp. Poza bazami na platformie EBSCO (Academic Search
Ultimate, SPORTDiscus with Full Text, Hospitality & Tourism Complete, Rehabilitation
& Sports Medicine Source), EDS przeszukuje takie źródła jak ScienceDirect,
SpringerLink, Wiley Online Library, OvidSP, IBUK oraz NASBI.

https://search.ebscohost.com/
login.aspx?authtype=ip,guest&custid
=s3685283&groupid=main&profile=eds

Naukowe bazy pełnotekstowe na platformach EBSCO oraz OVID
Academic Search Ultimate
Jedna z największych, multidyscyplinarnych baz pełnotekstych na świecie. Zawiera
pełne teksty ponad 10 tys. czasopism naukowych wydawanych w języku angielskim i w
językach lokalnych na terenie Ameryki Północnej, Afryki, Azji, Oceanii, Europy i Ameryki
Łacińskiej. Ponad połowę zawartości bazy stanowią czasopisma indeksowane w bazach
naukowych Scopus i Web of Science.

http://search.ebscohost.com/

SPORTDiscus with Full Text
Baza pełnotekstowa z obszaru wychowania fizycznego i sportu. Obejmuje pełne teksty
ponad 660 tytułów czasopism, streszczenia z ponad 970 czasopism oraz ponad 3,8 tys.
materiałów wideo z zakresu fizjologii, medycyny sportowej, sprawności ruchowej,
treningu fizycznego, fizykoterapii, edukacji zdrowotnej, odżywiania.

http://search.ebscohost.com/

Hospitality & Tourism Complete
Baza pełnotekstowa, zawiera dane dotyczące badań naukowych i informacje ze
wszystkich dziedzin związanych z turystyką i hotelarstwem. Kolekcja obejmuje ponad
800 tys. rekordów z blisko 500 publikacji w tym czasopism, książek i raportów. W bazie
znajdują się pełne teksty kluczowych czasopism dziedzinowych.

http://search.ebscohost.com/

Rehabilitation & Sports Medicine Source
Baza pełnotekstowa zawierająca ponad 370 tys. rekordów obejmujących ponad 150
tytułów recenzowanych czasopism oraz ponad 40 książek z zakresu m.in. rehabilitacji,
fizjoterapii, ortopedii, fizjologii, medycyny sportowej i żywienia.

OvidSP (Sport Package)
Pełne teksty 99 tytułów czasopism m.in.: Clinical Medicine, Exercise & Sport Sciences
Reviews, Journal of Occupational Health, Journal of Strength & Conditioning Research,
Open Forum Infectious Diseases, Orthopaedic Surgery.

http://search.ebscohost.com/

http://ovidsp.ovid.com/
ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=browse&D=yrovft

Polskie podręczniki i materiały wideo, atlas anatomiczny
IBUK Libra
IBUK Libra jest czytelnią polskojęzycznych, elektronicznych wersji książek i czasopism
naukowych oraz podręczników akademickich z różnych dziedzin wiedzy,
opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Więcej na stronie Biblioteki
AWF Kraków: https://biblioteka.awf.krakow.pl/
index.php/pl/component/content/article/2-uncategorised/58-ibuk-info

http://libra.ibuk.pl/

NASBI
Naukowa Akademicka Sieciowa Biblioteka Internetowa, która jest internetową
wypożyczalnią książek elektronicznych i kursów wideo polskiego wydawnictwa
HELION. Więcej na stronie Biblioteki AWF Kraków: https://biblioteka.awf.
krakow.pl/index.php/pl/319-multimedialna-biblioteka-nasbi

Visible Body
Interaktywny atlas anatomiczny, który dostępny jest również na urządzeniach
mobilnych.

https://nasbi.pl/

http://ovidsp.dc2.ovid.com/

Źródła pełnotekstowe w otwartym dostępie
dostępne bezpłatnie z każdego komputera
oprac. Tomasz Rusin

Wyszukiwarki naukowe, wyszukiwarki czasopism naukowych
Google Scholar
Darmowa, specjalistyczna wyszukiwarka internetowa firmy Google, służąca do
przeszukiwania baz danych zawierających różnorodne publikacje naukowe z wielu
dziedzin wiedzy.

https://scholar.google.com/

Microsoft Academic
Darmowa, ogólnodostępna wyszukiwarka publikacji naukowych opracowana przez
Microsoft Research. Obecnie indeksuje ponad 230 milionów publikacji, i blisko 50 tys.
czasopism.

https://academic.microsoft.com/home

Arianta
Wyszukiwarka polskich czasopism naukowych i branżowych w tym czasopism w
otwartym dostępie. W chwili obecnej w bazie znajdują się dane dotyczące 4,5 tys.
tytułów.

http://www.arianta.pl/

Directory of Open Access Journals
Baza stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych,
recenzowanych czasopism naukowych, do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera
linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe.

https://www.doaj.org/

Electronic Journals Library
Baza czasopism elektronicznych stworzona przez bibliotekę uniwersytecką w
Ratyzbonie. Dane obejmują informacje o ponad 66 tys. tytułach z wszystkich dziedzin
wiedzy.

Free Medical Journals
Wykaz ponad 5 tys. darmowych czasopism z obszaru nauk medycznych.

http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=UBR&colors=1&lang=en

http://www.freemedicaljournals.com/

HighWire Journals
Serwis stworzony przez Bibliotekę Uniwersytetu Stanford, gromadzący materiały z
zakresu nauk medycznych, biomedycznych, a także ścisłych, humanistycznych i
społecznych. Obejmuje dane o blisko 2 tys. czasopism, w tym około 360 w wolnym
dostępie.

http://highwire.stanford.edu/lists/allsites.dtl

Paperity
Wielodziedzinowy agregator czasopism i artykułów naukowych publikowanych w
otwartym dostępie, głównie na stronach wydawców. Indeksuje pokaźny i ciągle
rosnący procent nowych artykułów oraz uwzględnia publikacje wielu wiodących
wydawców naukowych.

https://paperity.org/

Hindawi
Serwis komercyjnego wydawcy publikującego ponad 600 czasopism open access z
zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych.

DeGruyter Open
Platforma wydawcy umożliwia bezpłatny dostęp do ponad 420 czasopism z różnych
dziedzin publikowanych przez instytucje sprawcze z Polski i innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej.

https://www.hindawi.com/journals/

https://www.degruyter.com/
browse?authorCount=5&pageSize=10&publisher=VER&searchTitles
=true&sort=datedescending&type_0=journals

Biblioteki i repozytoria cyfrowe
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Ogólnopolskie, otwarte repozytorium gromadzące i udostępniające bezpłatnie
publikacje polskich naukowców: artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy
rozprawy doktorskie. W chwili obecnej w Repozytorium zdeponowanych jest ponad 12
tys. artykułów, ponad 2,5 tys. książek oraz blisko 0,5 tys. materiałów konferencyjnych.

https://depot.ceon.pl/

Biblioteka Nauki (CEON)
Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty metadane oraz pełne teksty artykułów
publikowanych w polskich czasopismach naukowych. Platforma umożliwia
przeszukiwanie zasobów baz dziedzinowych m.in.: AGRO, BazTech, CEJSH, PSJD oraz
BazEkon. W sierpniu 2019 r. liczba czasopism indeksowanych w bazach wynosiła 1000,
a artykułów 300 tys.

http://bibliotekanauki.ceon.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych
FBC to serwis internetowy, którego podstawowym celem jest gromadzenie,
przetwarzanie i udostępnianie informacji on-line o zbiorach polskich instytucji nauki i
kultury. Zasoby FBC są współtworzone przez wiele instytucji, takich jak wyższe uczelnie,
biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze i to właśnie serwisy tego typu
instytucji są przede wszystkim przyłączane do FBC. W chwili obecnej FBC zawiera dane
o ponad 5 mln. obiektów cyfrowych o otwartym dostępie pochodzących z ponad 140
bibliotek cyfrowych i repozytoriów.

https://fbc.pionier.net.pl/

Directory of Open Access Repositories
Lista blisko 5,5 tys. repozytoriów gromadzących dokumenty cyfrowe uczelni z całego
świata. Została ona opracowana w ramach projektu OpenDOAR przez Uniwersytet w
Nottingham (UK) oraz Uniwersytet w Lund (Szwecja).

http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

ResearchGate
Serwis społecznościowy przeznaczony dla naukowców. Użytkownicy tworzą prywatny
profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów,
referatów i artykułów w otwartym dostępie. Serwis posiada wiele funkcji
charakterystycznych dla serwisów społecznościowych: możliwość wymiany
wiadomości, utrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami, tworzenie blogu oraz
udział w wirtualnych grupach dyskusyjnych.

https://www.researchgate.net/

Academia.edu
Komercyjny portal społecznościowy dla naukowców. Witryna umożliwia utworzenie
profilu, określenie obszaru zainteresowań naukowych oraz dzielenie się publikacjami z
innymi użytkownikami. Academia.edu nie jest repozytorium o otwartym dostępie,
może jednak być wykorzystywana przez naukowców do dzielenia się publikacjami,
śledzenia badań w określonych dziedzinach, monitorowaniu wskaźników
bibliometrycznych liczonych w oparciu o dane gromadzone przez serwis. Pod koniec
2019 r. konto w serwisie posiadało 99 mln. użytkowników.

https://www.academia.edu/

Wybrane tytuły czasopism w otwartym dostępie
z zakresu wychowania fizycznego, sportu, rehabilitacji, turystyki i rekreacji
oprac. Teresa Sikora, Beata Foszczyńska

Wychowanie fizyczne, sport, zdrowie
Acta of Bioengineering and Biomechanics

http://www.actabio.pwr.wroc.pl/21419.php

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica

https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/issue/view/267

Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku

http://arlrw.usz.edu.pl/

Anthropological Review

https://content.sciendo.com/view/journals/anre/anre-overview.xml?tab_body=toc68871

Antropomotoryka. Journal of Kinesiology and Exercise Science

https://e-antropomotoryka.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Archives of Budo

http://archbudo.com/journal/archive

Archives of Budo Science of Martial Arts and Extreme Sports

http://smaes.archbudo.com/journal/archive

Baltic Journal of Health and Physical Activity

http://www.balticsportscience.com/journal/archive

Biology of Sport

https://www.termedia.pl/Journal/-78/Archiwum

Biomedical Human Kinetics

https://content.sciendo.com/view/journals/bhk/bhk-overview.xml#container-68845item-68871

Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issues/

Health Promotion & Physical Activity

https://hppajournal.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Human Movement

https://www.termedia.pl/Journal/Human_Movement-129/Archive

IDO - Movement for Culture - Journal of Martial Arts Anthropology

http://imcjournal.com/index.php/en/home

Journal of Education, Health and Sport

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/issue/archive

Journal of Human Kinetics

http://www.johk.pl/

Journal of Human Performance and Health

http://www.johpah.com/

Journal of Physical Education and Health. Social Perspective

https://jpeh.po.opole.pl/index.php/browse-journal/download-pdf.html

Journal of Physiology and Pharmacology

http://www.jpp.krakow.pl/

Medicina Sportiva Practica

http://www.medicinasportiva.pl/new/index.php?path=%20aktualno%C5%9Bci

Physical Activity Review

http://www.physactiv.eu/index.php/editorial-office/

Physical Culture and Sport. Studies and Research

https://content.sciendo.com/view/journals/pcssr/pcssr-overview.xml?tab_body=toc68871

Polish Journal of Health and Fitness

http://www.pjhf.wsbip.edu.pl/

Polish Journal of Sport and Tourism

https://pjst.awf-bp.edu.pl

Problemy Higieny i Epidemiologii

http://www.phie.pl/phe.php

Przegląd Psychologiczny

https://www.kul.pl/tom-61-nr-1-vol-61-1,art_83102.htm

Quality in Sport

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/QS/issue/archive

Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku

http://www.awf.gda.pl/index.php?id=661

Roczniki Naukowe WSWFiT w Białymstoku

http://wswfit.com.pl/s,roczniki_naukowe,67.html

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/roczniki

Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu

http://rozprawynaukowe.pl/

Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe

https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/sport

Studies in Sport Humanities

https://sporthumanities.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Trends in Sport Sciences

http://www.tss.awf.poznan.pl/

Rehabilitacja, medycyna
Archives of Physiotherapy and Global Research

http://apgr.wssp.edu.pl/

Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo

https://cnsonline.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Fizjoterapia Polska

http://fizjoterapiapolska.pl/

Geriatria

https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/geriatria/

Gerontologia Polska

https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/gerontologia-polska/archiwum/

Gerontologia Współczesna

http://gerontologiawspolczesna.pl/archiwum/

Health Problems of Civilization

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Health_Problems_of_Civilization-99/Archiwum

HYGEIA Public Health

http://www.h-ph.pl/hyg.php

Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology & Sport Promotion

https://ironsjournal.org/aktualny-numer/

Medycyna Manualna

https://kif.info.pl/wydawnictwo-naukowe/

Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu

http://www.monz.pl/Archiwum

Medycyna Rodzinna

http://www.medrodzinna.pl/aktualny-numer/

Neurologia Dziecięca

https://neurologia-dziecieca.pl/archives.php

Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej

https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum.html

Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja

https://ortopedia.com.pl/resources/html/archives

Physiotherapy and Health Activity

http://www.ptha.eu/#

Physiotherapy Quarterly

https://www.termedia.pl/Journal/Physiotherapy_Quarterly-128

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu

http://www.przeglad.amp.edu.pl/issue.php

Postępy Nauk o Zdrowiu

https://www.wsr.edu.pl/uczelnia/postepy-nauk-o-zdrowiu

Postępy Rehabilitacji / Advances in Rehabilitation

http://www.advrehab.org/Journal/Postepy_Rehabilitacji-125/Archive

Przegląd Dermatologiczny

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Przeglad_Dermatologiczny-56/Archiwum

Rehabilitacja Medyczna/ Medical Rehabilitation

https://rehmed.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

Studia Medyczne / Medical Studies

https://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67/Archiwum

Turystyka i rekreacja
Ekonomiczne Problemy Turystyki

https://wnus.edu.pl/ept/pl/issues/

Folia Turistica

http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/numery-archiwalne

Geography and Tourism

http://www.geography.and.tourism.ukw.edu.pl/All_issues.html

Geotourism / Geoturystyka

https://journals.agh.edu.pl/geotour/issue/archive

Peregrinus Cracoviensis

http://www.ejournals.eu/peregrinus-cracoviensis/zakladka/320/#tabs

Prace Geograficzne / IGiGP UJ

http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/zakladka/540/#tabs

Przegląd Geograficzny

https://przegladgeograficzny.igipz.pan.pl/archiwum.html

Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe WSTiZ w Poznaniu

https://studia-periegetica.com/resources/html/cms/MAINPAGE

Turystyka i Rekreacja

https://www.awf.edu.pl/wtir/nauka/czasopismo-turystyka-i-rekreacja/roczniki

Turystyka i Rozwój Regionalny

https://www.we.sggw.pl/czasopisma/turystyka-i-rozwoj-regionalny/

Turystyka Kulturowa

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/issue/archive

Turyzm / Tourism

https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/issue/archive

Warsztaty z Geografii Turyzmu

https://czasopisma.uni.lodz.pl/wgt/issue/archive

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

http://zn.wste.edu.pl/index.php/do-pobrania

Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie. Turystyka i Rekreacja

http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/zeszyty-naukowe/

