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BIBLIOTEKĄ REKORDÓW



Import rekordu za pomocą 
narzędzia Capture Reference 
na przykładzie bazy BazTech



Użycie narzędzia Capture Reference umożliwia szybkie
zaimportowanie opisu do bazy bibliograficznej. Po naciśnięciu
przycisku na pasku narzędzi ukazuje się okno zapisu z automatycznie
wypełnionymi polami formularza. Teraz wystarczy kliknąć przycisk
Save to.



Po naciśnięciu przycisku Save to otrzymujemy 
informację o dodaniu rekordu do bazy



Rekord został dodany do bazy



Dodawanie rekordu 
za pomocą narzędzia 

Online Search



Wybieramy bazę do przeszukiwania. 
W przykładzie jest to katalog 
Massachusetts Institute of 
Technology Library



Wpisujemy słowa kluczowe i klikamy Search



Fragment listy otrzymanych wyników
posortowanych od najnowszych
do najstarszych



Zaznaczamy rekordy, które mają zostać
zaimportowane do bazy (można oczywiście
wybrać także wszystkie) oraz wskazujemy
grupę, do której mają one trafić



6 zaznaczonych rekordów trafiło 
do grupy „bio”



Tworzenie rekordu za 
pomocą narzędzia 

New Reference



Opcja New Reference umożliwia zapisanie danych
bibliograficznych, których nie można zaimportować
automatycznie i należy ręcznie wypełnić pola
formularza. W przykładzie cytowanie dotyczy wpisu
na forum dyskusyjnym



Po naciśnięciu przycisku Save rekord zostaje dodany 
do bazy



Import rekordu 
za pomocą narzędzia 

Import References 



W przykładzie posłużymy się multiwyszukiwarką 
Full Text Finder



Książka zawierająca fragment, który
chcemy zacytować znajduje się w 2
bazach. Skorzystamy z pierwszej z nich –
bazy Knovel Library



Klikając ikonkę cytowania otrzymujemy wszystkie
dane bibliograficzne, ręcznie należy dopisać
strony i wybrać opcję eksportu



Otrzymujemy plik w formacie .txt,
który zapisujemy w wybranej
lokalizacji na komputerze



W opcji Import References wybieramy
zapisany uprzednio plik, opcję importu i grupę,
do której chcemy zaimportować rekord.
Otrzymujemy informację o imporcie



Informacje na temat rekordu



- ikonka pozwala sprawdzić, w której grupie
znajduje się rekord

- ikonka, która umożliwia dołączenie do rekordu 
do pięciu plików (.pdf, .docx, .txt)  

- można dołączyć jeden plik graficzny

Go to URL przełącza nas na stronę źródłową 
dokumentu 



- LinkSource 
przekierowuje 
do zasobów dla 
cytowania, w tym 
pełnego tekstu 
dokumentu

- Full Text łączy bezpośrednio ze stroną 
wydawczy z dostępnym pełnym 
tekstem cytowanego dokumentu



Informacje na temat dołączonych do rekordu plików


