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W celu uzyskania zdalnego dostępu do polskich i zagranicznych baz pełnotekstowych, 
bibliograficznych i abstraktowych wymienionych na stronie 

https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych 

niezbędna jest właściwa konfiguracja przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta dostępowego 
koniecznego do autoryzacji użytkownika. 

Poniższa instrukcja mając na celu najprostsze przedstawienie koniecznej konfiguracji prezentuje kolejne 
kroki na bazie systemu operacyjnego Windows 10. 

1. Obsługiwane przeglądarki internetowe  

Zdalny dostęp można uzyskać używając następujących przeglądarek internetowych:  
 

 Microsoft Edge 

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome  

 Opera 
 
Użycie innych przeglądarek nie było testowane, ale jest możliwe, o ile przeglądarka obsługuje skrypty zdalnej 
konfiguracji lub korzysta z ustawień systemu operacyjnego odnośnie serwera proxy. 

2. Uwagi odnośnie serwerów proxy  

Omówione w punktach 3. do 4. czynności zmieniają ustawienia proxy połączenia przeglądarki.  
Jeżeli używana jest indywidualna konfiguracja proxy, zdalny dostęp do zasobów BUR może nie działać.  
Jeżeli indywidualna konfiguracja proxy zostanie zastąpiona konfiguracją omawianą w tej instrukcji, to po 
zakończeniu korzystania z zasobów BUR należy przywrócić własne ustawienia proxy. 
  

https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych


3. Konfiguracja przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome, Opera 

3.1 Wszystkie wymienione powyżej przeglądarki korzystają z konfiguracji dotyczącej serwera proxy, które 
zawarte są w opcji „Ustawienia” systemu operacyjnego Windows 10. Klikamy przycisk Start, a następnie 
wybieramy opcję „Ustawienia” (ten sam efekt otrzymamy przyciskając na klawiaturze kombinację Win + I). 

 

3.2 Na ekranie „Ustawienia systemu Windows” wybieramy opcję „Sieć i Internet”. 

 
  



3.3 W kolejnym kroku wybieramy w menu po lewej opcję „Serwer proxy”. 

 

3.4 Ustawiamy przełącznik na „Włączone” w sekcji „Użyj skryptu instalacyjnego”, a w polu „Adres skryptu” 
wpisujemy: http://bur.ur.edu.pl/bur.pac 

 

3.5 Zatwierdzamy zmiany klikając poniżej przycisk „Zapisz” i zamykamy okno „Ustawienia”. 

3.6 W tym momencie możemy już użyć dowolnej z wymienionych przeglądarek. 

  



4. Konfiguracja Mozilla Firefox  

4.1 Rozwijamy listę „Otwórz menu aplikacji” i wybieramy „Ustawienia”. 

 

4.2 Zostajemy na zakładce  „Ogólne”, a następnie w sekcji „Sieć” (przewijamy na sam dół prawą stronę 
z opcjami) wybieramy „Ustawienia”. 

 
  



4.3 Zaznaczamy „Adres URL automatycznej konfiguracji proxy” i w pole wpisujemy: 
http://bur.ur.edu.pl/bur.pac 

 

4.4 Zatwierdzamy zmiany przyciskiem „OK”, aby powrócić do przeglądarki. Na koniec zamykamy kartę 
„Ustawienia”. 

4.5 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć 
pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają. 
  



5. Użytkowanie zdalnego dostępu  

5.1 W prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce przechodzimy na stronę 

https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych 

a następnie wybieramy żądaną bazę. 

5.2 W oknie logowania, które się pojawi podajemy login (Użytkownik) oraz hasło do niego. Brak poniższego 
okienka może oznaczać błąd na etapie konfiguracji. Jeśli mimo prawidłowej konfiguracji nadal nie pojawia 
się okienko logowania ew. problemem może być dostęp z Państwa lokalnej sieci  komputerowej do serwera 
proxy (kwestie techniczne po stronie dostawcy internetu) lub w ostateczności przerwa w funkcjonowaniu 
samego serwera. 

 

5.3 Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp - taki jak z sieci komputerów uniwersyteckich - do wszystkich 
zasobów wymienionych na stronie. Po dwóch godzinach użytkowania lub po zamknięciu przeglądarki będzie 
konieczne ponowne zalogowanie. 

https://bur.ur.edu.pl/bazy-danych

