
Multiwyszukiwarki 
 

Dogpile http://www.dogpile.com/ 

 

Mamma http://mamma.com/ 

 

Info.com http://www.info.com/ 
 

Search.com http://www.search.com/ 

 

Ixquick https://ixquick.com/pol/ 

 

StartPage https://startpage.com/ 

 

DuckDuckGo https://duckduckgo.com/ 
 

Itools.com http://itools.com/ 

 

Searchenginesindex.com http://www.searchenginesindex.com/ 

 

Search Engine Colossus http://www.searchenginecolossus.com/ 

 

 

………………………….. 

 

Wyszukiwarka Google 
produkty https://support.google.com/ 

 

wyszukiwarka https://www.google.pl/ 

 

wyszukiwanie zaawansowane https://www.google.pl/advanced_search?hl=pl 

 

Google książki http://books.google.pl/ 

 

Google książki wyszukiwanie zaawansowane 

http://books.google.com/advanced_book_search 
 

Google Scholar 
http://scholar.google.pl/ 

 

 

………………………….. 

 

 

Wyszukiwarki dziedzinowe i specjalistyczne - wybrane 

 

Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa: 

E-LIS http://eprints.rclis.org 

INiB http://www.isel.edu.pl/inib/index.php 
 

Biografie: 

Omnibiography.com http://www.omnibiography.com 

Fagan Finder http://www.faganfinder.com/bio 

 

……………………….. 
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Globalny dostęp do zasobów bibliograficznych, abstraktowych i 

pełnotekstowych 
 

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne 

http://mak.bn.org.pl/w10.htm  

 

Bibliografia zawartości czasopism i innych wydawnictw z dziedziny sportu 

http://strony.awf.edu.pl/expertus/biblio 

 

Bibliograficzna baza danych AGRO 

http://agro.icm.edu.pl/agro/search/article.action?cid=f3470d82-6411-4f29-ab13-be88d72cdcbf 

 

Bazy bibliograficzne małopolskich bibliotek publicznych 

http://bazy.wbp.krakow.pl/brama.html 

 

Bibliografie online Książnicy Cieszyńskiej 

http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/content,302/ 

 

E-LIS 

http://eprints.rclis.org/ 

 

BazTech 

http://baztech.icm.edu.pl/index.php/pl/informacje-o-bazie 

 

BazEkon 

http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki – Polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne 

http://wbn.edu.pl/index-pol.html 

 

Gazeta Wyborcza - archiwum 

http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/0,0.html 

 

Biblioteka Narodowa - zasoby informacyjne online 

http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/zasoby-informacyjne-online 

 

JSTOR 

http://www.jstor.org/ 

 

ProQuest Historia 

http://search.proquest.com/history?accountid=28245 

 

ProQuest Dissertations & Theses - The Humanities and Social Sciences Collection 

http://search.proquest.com/dissertations?accountid=28245 

 

Brepolis Medieval Bibliographies 

http://apps.brepolis.net/bmb/search.cfm? 

 

Oxford Art Online 

http://www.oxfordartonline.com/subscriber/;jsessionid=ED60AE210B2C0E21D9576DACF977A1AE 

 

Wirtualna Biblioteka Nauki – strona główna 

http://wbn.edu.pl/ 

 

Web of Knowledge 

http://wbn.edu.pl/index-wos.html 

 

Elsevier - Science Direct 

http://wbn.edu.pl/index-elsevier.html 
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Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji 
 

Biblioteka Narodowa 

http://www.bn.org.pl/ 

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe 

http://www.nac.gov.pl/ 

 

Narodowy Instytut Audiowizualny 

http://www.nina.gov.pl/ 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa 

http://www.nid.pl/pl/ 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc 

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra 

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra 

 

Czytelnia dzieł Józefa Mackiewicza 

http://www.pogon.lt/czytelnia-dziel-juz-mackiewicza.html 

 

Henryk Sienkiewicz 

http://www.sienkiewicz.ovh.org/index.htm 

 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 

http://cyfrowyczarnolas.pl/index.php/obiekty?id_kategorii=17 

 

Wirtualna Czytelnia Bibuły 

http://encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=WCB_Strona_g%C5%82%C3%B3wna 

 

Repozytorium Armii Krajowej 

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=29 

 

Towarzystwo Historyczne ROK 1920 

http://hosting5803197.az.pl/do-pobrania/ 

 

Stare książki on-line 

http://www.kalisz.info/stare-ksiazki-on-line.html 

 

Biblioteka Cyfrowa Muzeum Miejskiego w Nowej Soli 

http://www.muzeum-nowasol.pl/biblioteka-cyfrowa.html 

 

Baza Zasobów Internetowych realizowana w ramach projektu SYNAT/PASSIM 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=53 

………………………………….. 

 

 

Warsztat historyka 
 

Bibliografia Historii Polskiej 

http://www.bibliografia.ipn.gov.pl/ 

 

BazHum Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych 

http://bazhum.icm.edu.pl/ 
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Bibliografia Zawartości Czasopism 

http://mak.bn.org.pl/w14.htm 

 

Katalogi Biblioteki Narodowej 

http://alpha.bn.org.pl/ 

 

Polona 

http://www.polona.pl/ 

 

Bibliografia Warszawy i aglomeracji warszawskiej 

http://www.biblpubl.waw.pl/varsaviana9 

 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich 

http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/ 

 

Polski Słownik Biograficzny 

http://www.psb.pan.krakow.pl/ 

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra 

(Bibliografia historii polskiej, cz. 1-3, zebrał i ułożył Ludwik Finkel. Lwów, Kraków, 1891-1914 

http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=4879&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=) 

 

Kolekcja Powstanie Styczniowe w Polonie 

http://www.polona.pl/search/collection/37/ 

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra 

(Powstanie styczniowe w zbiorach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=powstanie_styczniowe) 

 

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa http://kpbc.umk.pl/dlibra  

(Monumenta Poloniae Historica 

http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=9073&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI=)  

 

Centralny Katalog Czasopism Polskich 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=7 

 

e-Kolekcja Czasopism Polskich 

http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html 

 

Kolekcja Wrzesień 1939 

http://www.polona.pl/search/collection/13/ 

 

Kolekcja czasopism w Bibliotece Multimedialnej TeatrNN.pl 

http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/collectiondescription?dirids=317 

 

Kolekcja Czasopisma i gazety w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej 

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=journals 

 

Federacja Bibliotek Cyfrowych http://fbc.pionier.net.pl/owoc  

(Kurier Warszawski 

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/results?roleId=title&query=%22kurjer+warszawski%22&queryType=-

6&action=DistributedSearchAction&QI=8F3ADA7266A48532D6F8B1F4D30C64EA-49) 

 

Baza Zasobów Internetowych z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych realizowana w 

ramach projektu SYNAT/PASSIM 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=53 

 

Katalog Czasopism Kulturalnych 

http://katalog.czasopism.pl/index.php/Kategoria:Historia 
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ARIANTA 

http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/ 

 

Mazowieckie Czasopisma Regionalne 

http://mazowsze.hist.pl/ 

 

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 

http://mak.bn.org.pl/w12.htm 

 

……………………………………………………………… 

 

Warsztat polonisty 
 

Bazy danych 

 

 

Film w prasie polskiej 

http://filmpolski.pl/rec/index.php/slowo  

Baza Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi. Oprócz informacji o filmach i ludziach filmu pozwala znaleźć recenzje 

konkretnego filmu w czasopismach filmowych i popularnych. 

 

Filmweb 

http://www.filmweb.pl/base  

Zawiera dane dotyczące filmów i seriali polskich i obcych, rankingi, recenzje, forum dyskusyjne, materiały 

multimedialne, zwiastuny. 

 

Stopklatka.pl 

http://www.stopklatka.pl/bazafilmowa.default.asp  

Baza zawiera informacje o filmach i ludziach filmu, recenzje, zapowiedzi, rankingi, forum dyskusyjne, materiały 

multimedialne. 

 

 

 

Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej 

http://literat.ug.edu.pl/  

Teksty wybranych polskich utworów literackich od najdawniejszych po wiek XX, wybór ilustracji do dzieł, 

biogramy autorów w jęz. pol. i ang., przekłady klasyki polskiej na angielski Realizowana w ramach projektu 

UNESCO. 

 

Baza ARTON, czyli Polska Literatura Humanistyczna 

http://www1.bg.us.edu.pl/arton_inf/arton.htm  

Baza zawiera opisy bibliograficzne tekstów, w tym artykułów i fragmentów prac zbiorowych z zakresu 

językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii literatury, etnografii. Na bieżąco od 2004 r., 

retrospektywnie 1990-2000 r. Pełni funkcję bibliograficzną i indeksacyjną, uzupełniając PB i BZCz. 

 

Panorama Literatury Polskiej 

http://www.panoramaliteratury.pl  

Panorama Literatury Polskiej ma się stać nowoczesną bazą danych o naszej literaturze i kulturze. Opracowana w 

formie haseł, łączących funkcję ściśle informacyjną z interpretacyjną, będzie proponowała nowe 

uporządkowanie i zhierarchizowanie wiedzy o polskiej tradycji kulturowej. Obejmie następujące typy haseł: 

sylwetki pisarzy, interpretacje dzieł literackich, omówienie gatunków, epok, stylów i prądów literackich, opisy 

instytucji literackich (np. czasopisma, nagrody, grupy literackie), omówienia recepcji twórczości pisarzy obcych, 

dane bibliograficzne oraz ikonograficzne. 

 

Słowniki Języka Polskiego 

 

Narodowy Korpus Języka Polskiego 

http://nkjp.pl  

Mega-korpus (zbiór danych tekstowych istniejących w formie elektronicznej) współczesnej polszczyzny, 

powstały z połączenia korpusów IPI PAN, PWN i PELCRA. 
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Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN 

http://korpus.pwn.pl  

Zbiór tekstów (książkowych, prasowych, internetowych, zapisów tekstów mówionych) wraz z systemem 

wyszukiwania słów, konstrukcji, kontekstów. Pełna wersja sieciowa ok. 40 mln. słów dostępna po wykupieniu; 

bezpłatna wersja demonstracyjna ok. 7,5 mln. słów. Korpus PWN wszedł w skład Narodowego Korpusu Języka 

Polskiego. 

 

Niektóre strony dotyczące twórczości współczesnych pisarzy polskich 

Pisarze.pl 

http://pisarze.pl/  

Zawiera informacje o wydarzeniach literackich, nowościach wydawniczych, artykuły, wywiady, wiersze (wiersz 

tygodnia). Linki, m.in. do bibliotek, muzeów literackich, stowarzyszeń. Literackie forum młodych. 

 

Ośrodek dokumentacji i badania twórczości Josepha Conrada 

http://www.conradianum.polonistyka.uj.edu.pl/  

Strona poświęcona m.in. życiu i twórczości Josepha Conrada, katalog biblioteki Ośrodka, konferencje i 

seminaria organizowane przez tę instytucję. 

 

Czesław Miłosz 

http://www.milosz.pl  

Zawiera biografię i bibliografię Czesława Miłosza, wywiady z poetą, wybór utworów, teksty o nim, skany 

rękopisów, pliki MP3 z recytacją. 

 

Lem.pl 

http://www.lem.pl  

Zawiera biografię i bibliografię Stanisława Lema, fragmenty utworów i wywiadów, wstępy Jerzego Jarzębskiego 

i ilustracje Daniela Mroza do dzieł pisarza. 

 

Józef Mackiewicz 

http://www.tylkoprawda.akcja.pl  

Kalendarium życia i twórczości pisarza, bibliografia podmiotowa, informacje o nagrodzie im. Mackiewicza, 

teksty prasowe dotyczące tzw. sprawy Mackiewicza, oferta wydawnictwa Kontra, album fotograficzny (Wilno, 

Katyń, środowisko emigracyjne w Monachium), linki do stron uzupełniających informacje i bibliografię. 

 

Witold Gombrowicz 

http://www.gombrowicz.net  

Zawiera biografię pisarza, bibliografię m.in. przekładów, fragmenty i streszczenia utworów, artykuły, recenzje 

m.in. teatralne, opinie. 

 

Ryszard Kapuściński 

http://www.kapuscinski.info  

Zawiera teksty Kapuścińskiego i o nim, informacje o recepcji i adaptacjach, artykuły prasowe, wywiady, 

wspomnienia, prace magisterskie o pisarzu (pdf), materiały audiowizualne, forum dyskusyjne. Strona 

redagowana przez "pasjonatów twórczości", lecz profesjonalnie. 

 

Andrzej Bobkowski 

http://andrzej-bobkowski.pl  

Biografia i bibliografia pisarza, fragmenty tekstów, artykuły o nim, fotografie. 

 

Bibliografie 

 

Bibliografia Opracowań Literackich 

http://www.wbp.olsztyn.pl/katalog/bol/  

Umożliwia szukanie tekstów (książek, artykułów, rozdziałów) wg hasła. Baza pożyteczna ze względu na osobne 

uwzględnienie rozdziałów prac zbiorowych czy autorskich. 

 

Wędrówki po bibliografii 

http://jerzygronau.floydmedia.pl/wpb-p3.htm  

Prywatna strona prowadzona przez Jerzego Gronaua. Zawiera zbiór bibliografii autorów angielskich (m.in. 

Chestertona, Christie, Conrada, Kiplinga, Shawa, Wellsa), wykonany bardzo szczegółowo. Każdy z plików 
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zawiera krótką biografię pisarza, kalendarium życia i twórczości, alfabetyczny spis utworów, lokalizację 

egzemplarzy w kilku bibliotekach świata, tytuły przekładów polskich, niemieckich i francuskich, spisy 

zawartości dzieł zebranych, identyfikację polskich tytułów, bibliografię przekładów polskich z rozpisaniem 

zawartości poszczególnych tomików wierszy czy opowiadań. W niektórych także synonimy tytułów brytyjskich 

i amerykańskich, wybór bibliografii przedmiotowej, bibliografia przekładów polskich krótkich utworów 

zamieszczonych w czasopismach. 

 

Polska Bibliografia Literacka 

http://pbl.ibl.poznan.pl/  

Polska Bibliografia Literacka to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i 

motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i 

reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i 

radiowych. 

 

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera 

http://www.estreicher.uj.edu.pl/  

Zawiera zeskanowane strony drukowanej wersji Bibliografii Polskiej, która została podzielona na bazy: 

Bibliografię Staropolską, Książkowe stronice Bibliografii Estreichera, Bibliografię Polską Spis Chronologiczny, 

Bibliografię XIX wieku, Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera. 

 

………………………………………. 

 

Linki do sesji 

 

Teodor Parnicki w sieci 

https://sites.google.com/site/parnickiwsieci/  

 

Zakład Informacji Naukowej BN – strona domowa 

http://zin.bn.org.pl/  

 

Baza biogramów BJ 

http://www.bj.uj.edu.pl/biogramy/?c=html&a=index 

 

Nowy Korbut 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Korbut 

 

Elektroniczna baza Bibliografii Estreichera 

http://www.estreicher.uj.edu.pl/ 

 

Bibliografia polska 1901-1939 (tomy do pobrania) 

http://www.bn.org.pl/katalogi-i-bibliografie/bibliografia-narodowa/bibliografia-polska-1901-1939/tomy-do-

pobrania 

 

Bibliografia polska 1901-1939 (baza) 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=32 

 

Polska Bibliografia Literacka 

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/ 

 

Słowniki PWN 

http://sjp.pwn.pl/ 

 

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN 

http://korpus.pwn.pl/ 

 

Moi krewni 

http://www.moikrewni.pl/mapa 

 

Przekłady literatury polskiej (1971- ) 

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=29 
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Deutschsprachige Titel in polnischer Ubersetzung 1994-2010 

http://dpi.de1.cc/Service/Bibliografien/deutsch-polnische-uebersetzung/index.php?st=200 

 

BazHUM 

http://bazhum.icm.edu.pl/bazhum/search/article.action?cid=f5d2a74f-3291-4acd-b03e-70c790c86a45 

 

Film Polski 

http://www.filmpolski.pl/ 

 

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie 

http://literat.ug.edu.pl/indexx.htm 

 

Bibliografia opracowań literackich 

http://www.wbp.olsztyn.pl/katalog/bol 

 

Jerzy Gronau – Wędrówki po bibliografii 

http://www.jerzygronau.floydmedia.pl/wpb-p3.htm 
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