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EndNote – program 

do zarządzania bibliografią
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I. Instalacja
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Spośród baz na stronie 

Biblioteki Głównej

wybieramy 

Web of Science.

Proces rejestracji musi 

odbywać się na tym samym 

komputerze z dostępem do 

Wirtualnej Sieci Prywatnej 

(VPN), na którym został 

rozpoczęty, przy użyciu 

przeglądarki Internet 

Explorer. Przy rejestracji 

wymagany jest uczelniany 

adres email (@zut.edu.pl). 
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https://www.bg.zut.edu.pl/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D3C1QainsZ8m3Edowwp&preferencesSaved=
http://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html


Program instalowany jest 

z: 

• dodatkiem do edytora 

Word - Cite While You

Write, służącym 

do tworzenia przypisów 

i bibliografii w trakcie 

pisania pracy;

• wtyczką Capture,

umożliwiającą 

przechwytywanie 

rekordu bezpośrednio 

do biblioteki rekordów 

bibliograficznych.
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Kliknij Uruchom.
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Widok poszczególnych okien procesu instalacji.
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W okna 

Name i 

Company nic 

nie 

wpisujemy.
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Widok poszczególnych okien procesu instalacji.
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Jeżeli proces instalacji 

przebiegł prawidłowo, 

na belce widoczne 

są ikonki EndNote

i Capture.
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II. Tworzenie biblioteki rekordów 

bibliograficznych na przykładzie 

baz: Web of Science, Reaxys, 

CAS SciFinder.
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Web of Science
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Po założeniu konta w bazie Web of Science, przechodzimy do EndNote.
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EndNote - strona główna. W zakładce My References widoczne będą 

wybrane rekordy z baz. 
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W głównym oknie wpisujemy temat wyszukiwawczy.
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Rezultaty wyszukiwania można zawęzić, stosując wiele kryteriów, np.: 

rok wydania, dziedzinę, typ dokumentu.
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Aby zachować rezultaty wyszukiwawcze w EndNote, należy zaznaczyć 

wybrane rekordy, a następnie w rozwijanym oknie wybrać opcję zapisu 

w EndNote.
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Przycisk Send, przesyła wybrane rekordy do EndNote.
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Pojawiła się nowa ikona EN informująca, które rekordy zostały wysłane 

do EndNote.
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Funkcja Organize

umożliwia tworzenie grup 

rekordów powiązanych 

tematycznie 

i zarządzanie nimi.
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Reaxys
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Do bazy REAXYS wchodzimy ze strony WWW Biblioteki Głównej poprzez 

zakładkę Bazy danych. Powyżej widok okna głównego bazy Reaxys

z wpisanym tematem wyszukiwawczym i okno z uzyskanymi rezultatami.

https://www.reaxys.com/#/search/quick
https://www.bg.zut.edu.pl/


Na kolejnym ekranie zaznaczamy interesujące nas rekordy, następnie 

wysyłamy je do programu EndNote wybierając opcję Export.
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W opcji Export pojawia się okno, w którym należy zaznaczyć format zapisu 

dokumentów. Nasze rekordy mają trafić do managera bibliografii EndNote. 

Wybieramy odpowiednią opcję, zatwierdzamy wybór klikając Export.
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Ze strony programu EndNote, otrzymujemy potwierdzenie dotyczące 

wysłanych rekordów. W celu przesłania innych rekordów, ze wszystkich 

wyszukanych, należy w oknie Exports wykasować wcześniejszy eksport 

(Cancel).
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Trzy pobrane rekordy zostały umieszczone w nowej grupie.



CAS SciFinder
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Baza CAS SciFinder

wymaga logowania. 

Na stronie Biblioteki, 

w zakładce 

dotyczącej bazy, 

znajduje się link 

do rejestracji. 

https://scifinder.cas.org/scifinder/login?TYPE=33554433&REALMOID=06-b7b15cf0-642b-1005-963a-830c809fff21&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-Br/kFDv%2bTyqZuGUhh1GOcFmUH0GW%2bYeTFP%2bbCUJCZ6X32xZ4TrsBQhH/UjdxcHSZ&TARGET=-SM-http://scifinder.cas.org:443/scifinder/


W oknie wyszukiwawczym bazy CAS SciFinder, wpisujemy wybrane 

zagadnienie. 
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Z uzyskanych wyników wybieramy te, które są najbliższe tematowi 

wyszukiwawczemu.
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Widok rekordów w bazie CAS SciFinder.

29

Zaznaczamy interesujące nas rekordy, następnie wysyłamy je 

do programu EndNote, wybierając opcję Export.



W oknie Export wybieramy opcję Citation Manager, a w niej 

Citation export format (*.ris).
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Ze strony programu EndNote, otrzymujemy potwierdzenie dotyczące 

wysłanych rekordów. 



Wybrane dokumenty pojawiają się w utworzonej grupie Heterocykle. 
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III. Tworzenie przypisów 

i bibliografii załącznikowej 

za pomocą Cite While You Write
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Otwieramy Office Word, w którym mamy zainstalowany program EndNote. 

Do napisanego wcześniej tekstu, wstawiamy cytowania poprzez 

Insert Citation.



Przesłane wcześniej rekordy można przeszukiwać poprzez autora, rok 

wydania oraz tytuł, używając przycisku Find. Po wybraniu interesującego 

nas rekordu, klikamy Insert.
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Na każdym etapie pisania pracy, można wybrać odpowiedni format 

zapisu, spośród różnych stylów bibliograficznych. Najczęściej używane 

style, można zapisać korzystając z opcji: 

Select Favorites Copy to Favorites My Favorites.



Przeformatuj całą pracę i bibliografię jednym kliknięciem, wybierając 

z zapisanych wcześniej ulubionych stylów (My Favorites).
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W razie pytań i wątpliwości 

proszę kontaktować się 

z 

Oddziałem Informacji Naukowej

e-mail: oin@zut.edu.pl
tel. 91 449-42-28 

lub
Biblioteką Wydziału Technologii 

i Inżynierii Chemicznej ZUT w Szczecinie.

e-mail: bibliotekawtiich@zut.edu.pl

Czytelnia „Stara Chemia” CHI

(sala 102) 

ul. Pułaskiego 10

70-322 Szczecin

tel. 091 449 45 33

Czytelnia „Nowa Chemia” CHII

(sala 125)

al. Piastów 42

71-065 Szczecin

Tel. 091 449 48 46

mailto:oin@zut.edu.pl
mailto:bibliotekawtiich@zut.edu.pl

