Przewodnik po bazie Biodiversity Heritage Library
1. W BHL możemy skorzystać z wyszukiwania prostego i zaawansowanego oraz opcji
pozwalającej na eksplorację wykazów tytułów, autorów, dat i kolekcji

2. W wyszukiwaniu zaawansowanym łączymy ze sobą pola zgrupowane w opcjach
Książki/Czasopisma, Artykuły/Rozdziały, Autorzy, Tematy oraz Nazwy Naukowe|W
opcji Nazwy Naukowe przyjęto algorytm Global Names Recognition and Discovery
GNRD)

3. Wyszukiwanie w BHL ułatwia pasek "Browse Our Collection". Po wybraniu opcji
Tytuły otrzymujemy alfabetyczny wykaz tytułów dzieł rozpoczynających się na
wybraną literę|Zakładka z wykazem tytułów artykułów, rozdziałów i analiz
rozpoczynających się na wybraną literę

4. Po wybraniu opcji Autorzy z paska "Browse Our Collection" otrzymujemy
alfabetyczny wykaz autorów dzieł których nazwiska rozpoczynają się na wybraną
literę

5. Po wybraniu opcji Data z paska "Browse Our Collection" otrzymujemy wykaz ram
czasowych w obrębie których ukazywały się książki z zasobów BHL. W drugiej
zakładce znajdują się rozdziały, artykuły i analizy

6. Ostatnią opcją w pasku "Browse Our Collection" jest wybór jednej z 35 kolekcji BHL ułożone są w porządku alfabetycznym a kliknięcie w nazwę otwiera w nowym oknie
wykaz tytułów kolekcji

7. Po odnalezieniu tytułu możemy go zapisać w formacie .pdf - wybieramy opcję
"Download Contents" i zaznaczamy strony do ściągnięcia "Select pages to download".
Zaznaczone zmienią kolor na zielony

8. Klikamy w opcję "Review" żeby zobaczyć podgląd stron które wybraliśmy. Jeżeli
wszystko się zgadza klikamy w "Generate my PDF". Zostaniemy poproszeni o maila
oraz dane atykułu który ściągamy. Możemy wybrać między obrazkami a artykułem z
tekstem przetworzonym na cyfrowy (OCR). Następnie klikamy "Finish"

9. Najnowsze informacje dotyczące BHL i wydarzeń z nią związanych znajdziemy na
blogu prowadzonym przez pracowników - dostęp bezpośrednio ze strony głównej

10. "Today's Picks" to wybierane codziennie serie grafik z zasobów BHL udostępnianych
w serwisie flickr - gdzie jest już ponad 1700 kolekcji obrazów

11. "Featured Collection" prezentuje wybrane kolekcje z zasobów BHL

12. Na samym dole ekranu znajdziemy linki odsyłające do stron wiki dotyczących
Biodiversity Heritage Library: wsparcia ze strony BHL (np. dotyczącego skanowania),
formatów eksportu danych (MODS, EndNote, BibTex, Custom), narzędzi
deweloperskich, członków projektu oraz licencji i praw autorskich

