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Streszczenie: Internet jest obecnie miejscem z dużą ilością materiałów potrzebnych do badań naukowych, stąd 
warto przybliżyć sposoby jego wykorzystania. W artykule prezentuję kilka portali naukowych i wyszukiwarek 
pomocnych przy poszukiwaniu materiałów związanych z historią elektryki. 
 
Abstract: Internet is currently a place with a lot of materials needed for scientific research, hence it is worth 
showing the ways of using it. The article presents several scientific portals and search engines helpful in 
searching for materials related to the history of electrical engineering. 
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1. Wstęp1:  
W obecnych czasach, dzięki rozwojowi nowo-
czesnych technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych, wzrosły m.in. możliwości prowa-
dzenia poszukiwań i magazynowania infor-
macji2. Internet daje nam szeroki dostęp do 
informacji. Nie zawsze szukaną informację 
można znaleźć za pomocą popularnych 
wyszukiwarek. Niekiedy wyniki wyświetlane 
na pierwszych stronach mogą nie być 
najbardziej odpowiednie. Ten artykuł zawiera 
kilka wskazówek odnośnie samodzielnego 
szukania materiałów w Internecie, jednocześnie 
podaje tylko najbardziej popularne miejsca do 
ich poszukiwania. Umiejętność wyszukiwania 
informacji przyniesie nam duże korzyści  
w trakcie prowadzenia badań naukowych.  

2.Wyszukiwarki Archiwaliów  
Na początek warto rozpocząć od dokumentów 
archiwalnych, które powinny stanowić pod-

                                                 
1Artykuł nawiązuje do referatu Pani Agnieszki 
Leszczewicz wygłoszonego na III SHE we 
Wrocławiu: A. Leszczewicz, Przedwojenne 
wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 
Bibliotekach i Bibliotekach Cyfrowych, „Maszyny 
Elektryczne – Zeszyty Problemowe” nr 4/2017 
(116), s. 7-11. 
2 E. J. Kurkowska, Edukacja informacyjna w 
bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy, 
Warszawa 2012, s. 32. 

stawę przed rozpoczęciem dokładnych badań 
naukowych. Obecnie głównym źródłem 
informacji o zasobach archiwalnych w Inter-
necie jest serwis Szukaj w Archiwach3 (Fot.1). 
Jego podstawowym celem jest udostępnienie  
w Internecie materiałów archiwalnych z archi-
wów państwowych oraz innych instytucji 
kultury4. Można tam bardzo szybko znaleźć 
dokumenty archiwalne. Część z nich jest 
udostępniona jako zbiory archiwalne online  
w formie skanów5. Wśród zeskanowanych 
materiałów znajdują się np. dokumenty z Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z informacjami dotyczącymi Poli-
techniki Lwowskiej i Warszawskiej.   

                                                 
3 Dotychczas w poszukiwaniu niezwykle pomocne 
były bazy danych: SEZAM (System Ewidencji 
Zasobu Archiwalnego), IZA Inwentarze Zespołów 
Archiwalnych i ELA (Ewidencja ludności w 
archiwaliach), jednak z dniem 29 czerwca 2018 r. 
zostały one zamknięte. Zob. Komunikat na stronie 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych:https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-
uzytkownikow/bazy-danych (dostęp 05.06.2018).  
4D. Pietruch-Reizes, Informacja specjalistyczna na 
potrzeby współpracy  współczesnej nauki z 
gospodarką [w:] Nauka o informacji. pod red. W. 
Babika, Warszawa 2016, s. 236. 
5Na dzień 17.10.2018 – 32 363 853 skanów. Ich 
zasób ciągle się powiększa. Zob. 
https://www.szukajwarchiwach.pl [dostęp 
17.07.2018]. 
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Fot.1 Strona główna Szukaj w Archiwach  

Po wpisaniu hasła do wyszukiwarki, 
przeszukiwany jest cały dostępny zasób portalu. 
Wyszukiwanie można zawęzić do Akt lub Akt 
metrykalnych i stanu cywilnego. Innymi 
możliwościami są zawężenie wyszukiwania 
poprzez wybranie tylko konkretnych archiwów, 
bądź zmian ustawień w wyszukiwaniach 
zaawansowanych.  
W poszukiwaniu zdjęć warto zajrzeć do strony 
internetowej Narodowego Archiwum Cyfro-
wego (NAC), które gromadzi, przechowuje  
i udostępnia materiały archiwalne w postaci 
cyfrowej6.W NAC można znaleźć m.in. zdjęcia 
z kilku Zjazdów elektryków, uroczystości (Fot. 
2) i zdjęcia portretowe profesorów elektryków. 

 
Fot.2 Otwarcie lokalu Stowarzyszenia Elektry-
ków w Warszawie (03.04.1935), NAC, sygn. 1-
G-676. 

3. Pełnotekstowe i bibliograficzne źródła 
informacji naukowej  
Wyszukując źródła w bibliotekach możemy 
znaleźć informację pełnotekstową (bazy danych 
pełnotekstowe, biblioteki cyfrowe, repozytoria 
itp.) oraz bibliograficzną (katalogi, bibliografie, 
bazy bibliograficzno-abstraktowe). W ramach 
artykułu zaprezentowane są niektóre z nich. 
Poszukując danego tytułu potrzebnego do 
napisania pracy naukowej, niejednokrotnie 
trzeba skorzystać z nowoczesnych katalogów 

                                                 
6https://www.nac.gov.pl/instytucja/misja-nac-2/ 
[dostęp 17.07.2018]. 

bibliotecznych. Niektóre z nich są multi-
wyszukiwarkami. Korzystanie z multiwyszu-
kiwarek prowadzi do uzyskania wyników dla 
prowadzonych przez nas poszukiwań w trakcie 
jednej sesji wśród bibliotek objętych usługą7. 
Powinny one stanowić punkt wyjścia w naszych 
poszukiwaniach literatury. Dostępne na 
stronach wielu bibliotek naukowych pozwalają 
na przeszukiwanie wszystkich udostępnianych 
zasobów jednocześnie (katalogu, baz danych, 
czasopism elektronicznych, biblioteki cyfrowej 
i repozytorium). Przeszukiwanie katalogów 
bibliotek akademickich i innych instytucji 
naukowych jest jednym z podstawowych 
sposobów uzyskiwania informacji o literaturze  
i uzyskiwania dostępu do nich. Większość 
poszukujących sprawdza katalog własnej 
biblioteki. 
Istnieją również katalogi centralne umożli-
wiające uzyskanie informacji przez Internet  
o szukanej pozycji oraz innych np. zbliżonych 
publikacji znajdujących się w bibliotekach 
objętych zasięgiem usługi8. 
Najważniejszym w Polsce katalogiem cen-
tralnym jest NUKAT (Narodowy Uniwersalny 
Katalog Centralny)9(Fot. 3), katalog polskich 
bibliotek naukowych i akademickich. Znajdują 
się w nim rekordy bibliograficzne książek oraz 
czasopism, zawierające informacje o danej 
pozycji i miejscu gdzie się znajdują.  
Kolejnym katalogiem jest KaRo Katalog 
Rozproszony Bibliotek Polskich)10 (Fot. 4), 
stanowiący uzupełnienie katalogu NUKAT11. 
KaRo umożliwia dostęp do wielu katalogów 
bibliotecznych, w tym NUKAT-u i Biblioteki 
Narodowej oraz wielu innych. Daje użytko-
wnikowi dostęp do informacji o zasobach 
(opisach bibliograficznych12) wszystkich, przez 
nas wybranych, bibliotek za pomocą jednego 
interfejsu.   

                                                 
7 S. Kurek-Kokocińska, Usługi informacyjne [w:] 
Nauka o informacji…, s. 169. 
8 Tamże,  s. 169. 
9http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nuk
at [dostęp 17.07.2018]. 
10http://karo.umk.pl/Karo/ [dostęp 17.07.2018]. 
11 T. Wolniewicz, Katalogi rozproszone na 
przykładzie polskiej wyszukiwarki KaRo [w:] Rola 
katalogu centralnego NUKAT w kształtowaniu 
społeczeństwa wiedzy w Polsce, pod red. M. 
Burchard, K. Grzędzińskiej i A. Kasprzyk, 
Warszawa 2010, s.161. 
12 Tamże, 153-154. 
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Spora ilość książek i artykułów znajduje się  
w Bibliotece Narodowej, więc warto zapoznać 
się z tamtejszym katalogiem głównym13, 
dostępnym w Internecie i katalogach 
kartkowych dostępnych na miejscu.  
Wsparciem w poszukiwaniach dokumenta-
cyjnych są bibliografie. Ich współczesną formą 
są bazy danych14. Tworzone w ramach 
działalności statutowej i ustawowej (np. bazy 
danych składających się na bibliografię 
narodową), w ramach określonego zakresu 
obowiązków agendy instytucji naukowej, jako 
projekty zespołów naukowych lub projekty 
indywidualne. Prowadząc poszukiwania warto 
przejrzeć kilka właściwych baz danych do 
których mamy dostęp. 
Bibliografie, kiedyś wydawane w wersjach 
książkowych obecnie coraz częściej wydawane 
w wersjach elektronicznych. Wartą przejrzenia 
jest bibliografia narodowa15 będąca rejestrem 
wszelkich dokumentów opublikowanych na 
terenie państwa, czasem również wydanych 
poza jego granicami, lecz związanych z nim 
tematem, osobą autora bądź językiem. W 
Polsce bibliografia narodowa jest spisem 
powstającym na podstawie egzemplarza 
obowiązkowego. Podzielona jest na: książki, 
czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty 
elektroniczne, dokumenty kartograficzne i do-
kumenty dźwiękowe.  
Biblioteki i instytucje naukowe, tworzą często 
bazy dziedzinowe zawierające np. spisy 
artykułów związanych z daną dziedziną wiedzy. 
W Wirtualnej Bibliotece Nauki można znaleźć 
bazy takie jak np. BazTech - bibliograficzno-
abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły  
z polskich czasopism z zakresu nauk: tech-
nicznych, ścisłych i ochrony środowiska.   

 
Fot. 3 Strona główna Katalogu NUKAT 

                                                 
13http://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/?lang=pol 
[dostęp 17.07.2018]. 
14 Kurek-Kokocińska, Usługi informacyjne [w:] 
Nauka o informacji…, s 170. 
15https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-
narodowa [dostęp 17.07.2018]. 

 
Fot 4 Strona główna Katalogu KaRo 

4.Biblioteki Cyfrowe i Repozytoria  
Bardzo przydatne są również biblioteki cyfrowe 
i repozytoria. Biblioteki cyfrowe udostępniają 
zasoby cyfrowe różnego rodzaju np. książki, 
czasopisma, zdjęcia, grafiki, rękopisy itd. 
Zasoby bibliotek cyfrowych są dostępne online 
i zapewniają możliwość zapoznania się z ich 
zasobami o każdej porze16. Ogólnodostępne są 
tam materiały na zasadzie wolnego dostępu17. 
Biblioteki cyfrowe tworzą głównie instytucje 
posiadające własne zbiory np. biblioteki: 
narodowe, uczelniane, instytucji naukowych  
i większe biblioteki publiczne. Zajmują się 
przenoszeniem do postaci cyfrowej swoich 
materiałów, głównie pozycji archiwalnych. 
Coraz częściej udostępniane są również 
współczesne publikacje, np. artykuły z czaso-
pism. Bibliotek cyfrowych jest bardzo dużo, do 
największych należą: Wielkopolska Biblioteka 
Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska BC,  Mało-
polska BC, Śląska BC i Jagiellońska BC.  
Wartą osobnego wymienienia biblioteką cyfro-
wą jest Polona18 (Fot. 5) utworzona w 2006 r. 
przez Bibliotekę Narodową. Jej zadaniem jest 
prezentowanie najważniejszych i istotnych 
publikacji dziedzictwa kulturowego Polski oraz 
zabezpieczenie cennych zbiorów Biblioteki 
Narodowej19. Portal umożliwia bezpłatne 
korzystanie z zasobów cyfrowych Biblioteki 
Narodowej. Jest to obecnie jedna z najno-
wocześniejszych bibliotek cyfrowych w Polsce 

                                                 
16 B. M. Morawiec, Biblioteki cyfrowe: tworzenie, 
zarządzanie odbiór, Gliwice 2016, s. 30, 43. 
17 M. Nahotko, Działalność informacyjna [w:] 
Nauka o informacji…, s. 142-143.  
18https://polona.pl [dostęp 17.07.2018]. 
19 R. Lis., Biblioteki cyfrowe [w:] Bibliotekarstwo, 
pod. red. A. Tokarskiej, Warszawa 2013, s. 178-179. 
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i na świecie20. Ma bardzo rozbudowany system 
wyszukiwania, można dodawać zakładki, 
notatki w tekście oraz tworzyć swoje kolekcje 
materiałów. Poprzez wyszukiwanie pełno 
tekstowe można przeszukać treść obiektów 
cyfrowych, posiadających warstwę cyfrową 
(OCR). Na stronie Polony można znaleźć m.in. 
programy Walnych Zgromadzeń Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich np. z XI Walnego 
Zgromadzenia SEP w Katowicach i Cieszynie 
(Fot. 6). 

 
Fot.5. Strona główna Polony  

 
Fot.6. Strona tytułowa programu XI Walnego 
Zgromadzenia SEP w Katowicach i Cieszynie. 

                                                 
20 B.M. Morawiec, OMNIS- jeden punkt dostępu do 
wszystkich zbiorów, „Bibliotekarz”, 2018, nr 6, s. 4. 

Większą część bibliotek cyfrowych indeksuje 
portal Federacja Bibliotek Cyfrowych21. Jest to 
portal i multiwyszukiwarka która gromadzi, 
przetwarza i udostępnia informację on-line o 
zbiorach polskich instytucji nauki i kultury22. 
Dzięki niej w jednym miejscu możemy 
przeszukać zbiory wszystkich zaindeksowanych 
bibliotek cyfrowych i repozytoriów23 co wiążę 
się z duża oszczędnością czasu. Od niedawna 
został również uruchomiony portal FBC 
Czasopisma24.  
Przy szukaniu informacji o historii elektro-
techniki warto zapoznać się z czasopismami 
elektrotechnicznymi. Zdigitalizowane roczniki 
„Przeglądu Elektrotechnicznego” można zna-
leźć na stronach Dolnośląskiej Biblioteki Cy-
frowej, Bibliotece Cyfrowej Politechniki 
Warszawskiej (Fot. 7) i Łódzkiej Regionalnej 
Bibliotece Cyfrowej. Tworzą one niemal całe  
i pełne roczniki z okresu międzywojennego. Na 
stronach bibliotek cyfrowych można znaleźć 
roczniki czasopism: „Przeglądu Technicznego”, 
„Przeglądu Radiotechnicznego” „Przeglądu 
Teletechnicznego”, „Wiadomości Elektrotech-
nicznych” itd. Oprócz czasopism znajdują się 
tam m.in. książki wydawane przez SEP.  
W zdigitalizowanych czasopismach i książkach 
można znaleźć bardzo dużo informacji 
potrzebnych do opracowywania historii polskiej 
elektryki.  

 
Fot. 7. Roczniki „Przeglądu Elektrotechnicz-
nego” dostępne w Bibliotece Cyfrowej Poli-
techniki Warszawskiej 
                                                 
21FBC liczy już ponad 5,4 mln. obiektów (na dzień 
17.07.2018). Zob. https://fbc.pionier.net.pl  
22http://fbc.pionier.net.pl/pro/prezentacja/ [dostęp 
17.07.2018]. 
23 C. Mazurek, M. Werla, Federacja Bibliotek 
Cyfrowych – studium przypadku [w:] Biblioteki 
cyfrowe,  pod red. M. Janiak, M. Krakowskiej, M. 
Próchnickiej, Warszawa 2012, s. 458. 
24http://czasopisma.fbc.net.pl/?s=newspaper_title%2
520asc [dostęp 17.07.2018]. 
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Wiele publikacji dostepnych w bibliotekach 
cyfrowych jest w formacie DjVu, co utrudnia 
poszukiwania pełno tekstowe i nie wszystkie 
pliki są indeksowane w wyszukiwarce Google.  
W repozytoriach są zaś materiały o charakterze 
naukowym autorstwa pracowników nauko-
wych. Jej celem jest upowszechnianie dorobku 
naukowego pracowników danej instytucji bądź 
danej dziedziny25. 
Podobnie jak bibliotek cyfrowych jest ich 
bardzo dużo. Przykładami polskich repozy-
toriów są AMUR – Repozytorium Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, RUMAK – 
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Przykładem ogólnopolskiego 
repozytorium jest – Repozytorium Centrum 
Otwartej Nauki (CEON), w którym mogą 
udostępniać swoje materiały pracownicy 
naukowi instytucji nie posiadających własnych 
repozytoriów.  
Bardzo ciekawym portalem jest Academica26 
cyfrowa usługa przygotowana i udostępniona 
przez Bibliotekę Narodową i biblioteki 
partnerskie. Dzięki niej mamy możliwość 
korzystania (czytania) z materiałów w określo-
nym czasie rezerwacji na dedykowanym 
terminalu w bibliotece realizującej usługę27. 
Można z niej korzystać w wielu naukowych  
i publicznych bibliotekach w Polsce. Dzięki 
elektronicznemu wypożyczaniu międzybiblio-
tecznemu można uzyskać dostęp do wielu 
publikacji ze wszystkich dziedzin chronionych 
prawami autorskimi28. Polona pokazuje również 
wyniki z Academici. Warto z niej skorzystać, 
ponieważ wśród jej zasobów można znaleźć 
sporo materiałów przydatnych przy opracowy-
waniu historii elektryki np. nowsze roczniki 
czasopism: „Spektrum”, „Elektronika” ”Wiado-
mości Elektrotechniczne” „Zeszytów Nauko-
wych Politechniki Śląskiej. Elektryka” itp. 
ciekawe artykuły z nich oraz wiele ciekawych 
pozycji książkowych.  
Wartym wspomnienia jest projekt Google 
Books, zawierający kilkadziesiąt milionów  
                                                 
25 A. Pulikowski , Zasoby i wyszukiwanie informacji 
naukowej [w] Nauka o informacji. pod red. W. 
Babika, Warszawa 2016, s. 510. 
26 Academica obecnie liczy 2521470 obiektów (na 
dzień 17.07.2018). https://academica.edu.pl [dostęp 
17.07.2018]. 
27 Kurek-Kokocińska, Usługi informacyjne [w:] 
Nauka o informacji…, s.179. 
28https://academica.edu.pl/about/new_quality 
[dostęp 17.07.2018]. 

dokumentów z bibliotek naukowych i publicz-
nych29. Google Books zawierają książki  
z dwóch źródeł. Po pierwsze od wydawców 
udostępniających fragmenty publikacji by 
zachęcić do zakupu. Drugim źródłem są biblio-
teki współpracujące z Google w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego, wśród nich 
największe biblioteki amerykańskie i euro-
pejskie. Google opłaca digitalizację zbiorów 
tych bibliotek. Polskie biblioteki nie są włączo-
ne w taką współpracę, choć można znaleźć na 
Google books książki polskojęzyczne z innych 
bibliotek.  
Duża liczbę materiałów udostępnianych  
w Internecie stanowią artykuły z czasopism, 
więc warto zapoznać się niektórymi czaso-
pismami elektronicznymi30.  
Przy opracowywaniu biogramów przydaje się 
portal Internetowy Polski Słownik Biograficzny 
(iPSB)31, będący internetową wersją słownika 
PSB, na którym znajdują się biogramy wielu 
wybitnych elektrotechników.  
Na zakończeni warto wspomnieć o nowym 
projekcie „e-usługi OMNIS”32, który ma  
w przyszłości być ogólnopolskim systemem 
informatycznym oferującym jeden punkt 
dostępu do zbiorów polskich bibliotek. System 
ten scali wyszukiwanie publikacji z wielu 
rozproszonych źródeł33. Użytkownik otrzyma 
dostęp do tych zdigitalizowanych materiałów  
i otrzyma możliwość przeszukiwania pełno 
tekstowego. Produktami końcowymi projektu 
„e-usługa OMNIS” mają być: zintegrowana 
wyszukiwarka OMNIS, repozytorium wydaw-
nicze e-ISBN, Polona w chmurze dla biblioteki 
i naukowców.  
5. Zakończenie  
Przeważnie poszukując informacji można to 
robić na kilka sposobów. Najprostszym sposo-
bem jest wpisanie danego terminu w pole 
wyszukiwania. Istnieją również opcje wyszuki-
wania zaawansowanego gdzie możemy tworzyć 
złożone zapytania. Najbardziej powszechnym 
źródłem informacji w Internecie jest Wikipedia. 
                                                 
29 M. Górny, Nauka o informacji jako dyscyplina 
naukowa [w:] Nauka o informacji…, s. 32 
30 A. Pulikowski, Zasoby i wyszukiwanie informacji 
naukowej [w:] Nauka o informacji…, s. 513-514. 
31http://ipsb.nina.gov.pl/Home [dostęp 17.07.2018]. 
32 https://www.bn.org.pl/projekty/omnis/o-projekcie/ 
[dostęp 16.07.2018]. 
33 B.M. Morawiec, OMNIS- jeden punkt dostępu do 
wszystkich zbiorów, „Bibliotekarz”, 2018, nr 6, s. 5. 
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Zawiera ona wiele haseł o różnym poziomie 
opracowania. Trzeba zachować ostrożność 
korzystając z niej, może jednak ona stanowić 
początek do dalszych poszukiwań.  
Poszukując potrzebną nam pozycję z literatury 
warto sprawdzić czy nie jest dostępna w wersji 
elektronicznej w Internecie. Warto przeszukać  
portale i wyszukiwarki zaprezentowane  
w artykule. 
Podczas korzystania z wyszukiwarek warto 
oprócz standardowych sposobów zapytania, 
próbować zawęzić wyniki, bądź skorzystać z 
operatorów wyszukiwania np. z wykorzy-
staniem znaków AND (i, +), OR (lub, l) i NOT 
(nie, -) i podaniem dokładniejszej frazy34. 
Pozwoli to zmniejszyć ilość pokazanych 
wyników.  
Artykuł stanowi jedynie niewielki fragment 
możliwości prowadzenia badań naukowych 
poprzez znajdowanie materiałów w Internecie. 
Niektóre są jedynie wspomniane i mogą pro-
wadzić do dalszych samodzielnych poszuki-
wań. Korzystanie z zasobów elektronicznych 
jest nie tylko wygodne, ale również pozwala 
zaoszczędzić czas, umożliwia dotarcie do zbio-
rów trudno dostępnych (w tym zagranicznych), 
daje nam możliwość korzystania w tej samej 
chwili z informacji z rożnych źródeł, mamy 
prawie ciągły dostęp do zbiorów (nie będąc 
zależnym od tego czy są wypożyczone czy tez 
nie), nie ma czasowych ani miejscowych 
ograniczeń korzystania z danego zbioru oraz 
pozwala zmniejszyć koszty związane z uzy-
skaniem danych wiadomości (brak opłat 
wpisowych, konieczności kopiowania, podroży 
do bibliotek). 
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