
Cite While You Write: 
tworzenie przypisów 

oraz bibliografii 
w edytorze MS Word



Funkcja Insert Citations 
pozwala na wstawienie 
przypisu w tekście oraz 
na jednoczesne dodanie 
cytowania do bibliografii. 



W tym celu umieszczamy kursor w odpowiednim miejscu w tekście, klikamy ikonkę
Insert Citation, wpisujemy nazwisko jednego z autorów, rok publikacji lub początek
tytułu dokumentu. Wystarczy również wpisać, na przykład fragment nazwiska
jednego z autorów, fragment tytułu itp. Wówczas otrzymujemy listę rekordów,
z których wybieramy właściwy i klikamy Insert



Tekst z przypisami i bibliografią załącznikową



- przekierowanie do programu EndNote



Edit Citation(s) pozwala na ich usuwanie, dopisywanie danych, 
aktualizowanie cytowania oraz rekordu bibliograficznego, również 
bezpośrednio w bibliotece rekordów (Edit Library Reference)



Szybka zmiana stylu cytowań i bibliografii



Style bibliografii wybieramy
uprzednio w EndNote, zakładka
Format, opcja Bibliography
(można wybrać do 25 ulubionych
stylów)



Zmiana stylu bibliografii: 
Format Bibliography

Formatowanie tekstu 
bibliografii: Layout

Opcja automatycznej aktualizacji 
bibliografii w chwili dodania nowego 

cytowania: Instant Formatting



[1] Export Traveling Library to prosty sposób dzielenia się 
swoją bibliografią z innymi użytkownikami. 
Jeśli otworzą twój dokument, mogą skorzystać 
z funkcji Export to EndNote i wybrać „Eksportuj Traveling 
Library”. To otwiera menu , w którym mogą wybierać 
między importowaniem go do już istniejącej lub 
specjalnie utworzonej biblioteki EndNote
[2] Export Word Citations umożliwia eksport 
do istniejącej lub nowo utworzonej grupy w EndNote 
pozycji bibliograficznych z bibliografii utworzonej 
w dokumencie MS Word
[3] Export Word Master List podobnie umożliwia eksport 
rekordów bibliograficznych ze wszystkich utworzonych 
uprzednio bibliografii w dokumentach MS Word
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Pozycje bibliograficzne z bibliogrfii stworzonej za pomocą 
narzędzi Cytaty i bibliografia w dowolnym dokumencie  
MS Word można wyeksportować do EndNote 



Menedżer źródeł bibliografii w MS Word



Informacja o wyeksportowaniu rekordów 
bibliograficznych do EndNote



Rekordy wyeksportowane z bibliografii dokumentu 
widoczne w bazie bibliograficznej EndNote



Opcja Prefences pozwala 
na zmianę ustawień



Między innymi można 
ustalić własne skróty 
klawiszowe dla 
poszczególnych funkcji



Na komputerach współdzielonych
z innymi użytkownikami należy
sprawdzić w tej zakładce sprawdzić
adres email zalogowanego
użytkownika i ewentualnie
przelogować się na własne konto,
by mieć dostęp do swojej biblioteki
EndNote


