
EndNote basic



Co to jest EndNote? 

• to rodzaj oprogramowania do zarządzania referencjami, które Ci pomoże:

• automatycznie zbierać referencje z baz danych, katalogów bibliotecznych, stron internetowych

• błyskawicznie formatować dokumenty i cytaty w różnych stylach

• generować bibliografie

• dzielić się cytatami z kolegami



EndNote basic to darmowy menedżer referencyjny online, internetowy odpowiednik EndNote Desktop. 
Zmniejsza czas spędzany na wyszukiwaniu, aktualizowaniu i czyszczeniu badań oraz formatowanie dokumentów.

Użytkownicy EndNote basic mogą stworzyć bibliotekę online zawierającą do 50 000 odniesień i do 2 GB załączników.

Istnieją dwie wersje EndNote basic:

• Darmowa wersja EndNote basic ma 21 stylów i ograniczoną liczbę filtrów oraz pliki połączeń. Ta wersja jest dostępna 
dla każdego, bez konieczności zakupu. 

• Wersja EndNote basic dostępna w ramach Web of Science ma tysiące stylów oraz setki filtrów i plików połączeń. Ta 
wersja jest dostępna dla tych, których  instytucja posiada abonament na Web of Science. 

Oszczędzaj czas, korzystając z funkcji Cite While Your Write , Wtyczka Cite While You Write umożliwia natychmiastowe 
wstawianie odnośników i formatowanie cytatów oraz bibliografie podczas pisania rękopisu w programie Word. 

Wtyczka jest dostępna do pobrania w zakładce Format , opcja Cite While You Write™ Plug-In



WERSJE ENDNOTA

ZALETY ENDNOTE ONLINE
& WEB OF SCIENCE
dla pracowników, 

studentów 
i doktorantów UJCM



Ten użytkownik ma bezpłatną, 
ograniczoną wersję online.

Podstawowy użytkownik EndNote 
ma 21 stylów i 2 GB miejsca na 
przechowywanie załączników.

Ten użytkownik ma zainstalowany 
program EndNote na swoim 
pulpicie. 
Oprócz podstawowych funkcji ten 
użytkownik ma nieograniczoną liczbę 
przechowywanie plików i wszystkie 
pliki połączeń, filtry, importui, opcje 
stylu wyjściowego.

Ten użytkownik ma pulpit Web of 
Science i EndNote.
Oprócz nieograniczonego 
przechowywania plików i dodatkowych 
możliwości, ten użytkownik zobaczy 
liczniki cytowań i inne dane i linki Web of 
Science w ich Internetowej bibliotece.

Ten użytkownik ma dostęp do 
Web of Science. 
Oprócz podstawowych funkcji 
ten użytkownik ma dodatkowe 
style i zobaczy liczbę cytowań i 
inne dane naukowe i linki w 
swojej bibliotece.



Rejestracja wyłącznie z komputera w sieci UJ CM



1. Wejdź na stronę www BM, wybierz bazę Web of Sciences i zarejestruj się. 
2. Jeśli już posiadasz konto w Web of Science : zaloguj się do Web of Science i kliknij link EndNote z Menu Products, aby 

otworzyć swoją Bibliotekę internetową EndNote. Jedno konto służy do korzystania ze wszystkich spersonalizowanych 
narzędzi na platformie , a więc 1 zestaw logowania do każdego serwisu (login i hasło). 

Ważne: po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji nie zapomnij zaakceptować warunków korzystania. Sprawdź pocztę!





Ekran powitalny



Co powinieneś zainstalować ?

• Wtyczkę Cite While You Write – „cytuj podczas pisania”, aby automatycznie wstawiać odnośniki i formatować cytaty  i 
bibliografie podczas pisania prac w programie Word. 

Wtyczka Cite While You Write jest kompatybilna z :
✓ Microsoft Word
✓ Edytor OpenOffice dla Windows
✓ Windows LibreOffice
✓ Strony Apple

• Capture - aby zainstalować narzędzie Przechwytuj, po prostu przeciągnij przycisk Przechwyć odnośnik do paska zakładek 
(znanego również jako „Pasek ulubionych” lub „Pasek narzędzi zakładek”). W niektórych przeglądarkach może być 
konieczne kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Dodaj do ulubionych” lub „Dodaj ten link do zakładek”. 
Aby z niego skorzystać, przejdź do wybranej strony i kliknij przycisk Przechwyć odnośnik na pasku zakładek. Otworzy się 
okno Capture Reference. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie.

• EndNote Click - Oszczędź czas na przesyłaniu pełnotekstowych plików PDF do EndNote dzięki bezpłatnej wtyczce do 
przeglądarki. EndNote Click działa w tysiącach akademickich witryn internetowych, aby pomóc Ci uzyskać dostęp jednym 
kliknięciem  do pełnotekstowych plików PDF przy użyciu subskrypcji biblioteki i alternatyw  z otwartym dostępem.
Gdy masz już plik PDF, możesz go łatwo wyeksportować do EndNote.



Zacznij od kliknięcia w zakładkę Downloads. Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne wtyczki

Zainstaluj ENDNOTE CLICK rozszerzenie
przeglądarki do przechwytywania metadanych
referencyjnych i plików PDF

CAPTURE REFERENCE
Możesz użyć przycisku do przechwytywania w 

dowolnej przeglądarce na pasku zakładek 
narzędzie EndNote Capture (tylko Windows) do
automatycznego importu referencji do Twojej

biblioteki EndNote.



Pobierz narzędzie „Cytuj podczas pisania”, aby automatycznie wstawiać odnośniki i formatować cytaty i bibliografie 
podczas pisania prac w programie Word.



TWORZENIE GRUP

Twórz grupy, aby zorganizować i uporządkować swoje 
referencje.

➢ Dwie opcje tworzenia grup:

1. Kliknij na zakładkę „Add to Group” nad listą 
pozycji,     wybierz „New Group” i wpisz nazwę grupy

lub

2. Kliknij zakładkę ORGANIZE w górnym menu i 
kliknij na „New Group”

➢ Wybrany rekord może znajdować się jednocześnie w 
kilku grupach

➢ Aby zobaczyć, w której grupie(ach) znajduje się dana 
pozycja, kliknij ikonę folderu 



Początkowo EndNote umieszcza nowo dodane 
odwołanie do grupy Unfiled.  

Wybierz referencje, które chcesz pogrupować, 
kliknij Dodaj do wybranej grupy z menu 
rozwijanego

lub…



• … wybierz Nowa Grupa, nazwij nową grupę i kliknij OK 

• możesz umieścić nowe odniesienie w wielu grupach 
• kliknij ikonę folderu pod odnośnikiem, aby zobaczyć powiązanie grupy
• wybierz referencje, które chcesz pogrupować kliknij 
• dodaj do grupy z menu rozwijanego i kliknij OK 



DODAWANIE POZYCJI DO ENDNOTE BASIC

➢ Import pliku z bazy Pubmed

➢ Import pliku z bazy Scopus

➢ Przycisk do przechwytywania stron internetowych „Capture reference”

(dostępny w zakładce DOWNLOADS)

➢ EndNote Click - wtyczka do przechwytywania PDF

➢ Online Search – przeszukiwanie katalogów bibliotek

➢ Ręczne wprowadzanie



IMPORT Z BAZY PUBMED MEDLINE

1. Wyszukaj interesujące cię rekordy

2. Kliknij Send to , wskaż Manager Citation

3. Przejdź do pobranych kliknij w pobrany plik

4. Po kilku sekundach otrzymasz komunikat o 
wyeksportowaniu rekordów bezpośrednio do Endnota

Uwaga!
Nie działa na przeglądarce Chrome i Internet Explorer, 
działa w przeglądarce MICROSOFT EDGE oraz w Mozilla Firefox



IMPORT z BAZY SCOPUS

Zaloguj się do bazy SCOPUS, następnie 
dokonaj przeszukania bazy na interesujący 
cię temat

Nie zapomnij posłużyć się filtrami, 
aby zawęzić przeszukanie



Zaznacz rekordy, które chciałbyś zaimportować do bazy EndNote lub zaznacz All jeśli chcesz wszystkie z danej 
strony wyeksportować oraz wybierz opcję Export 



W nowym oknie zaznacz RIS Format oraz informacje, które chciałbyś znaleźć w 
referencjach. Na koniec naciśnij Export. Zapisz plik .RIS w wybranym miejscu docelowym 
np. na Pulpicie, w folderze Pobrane itp..



1. Przejdź do Endnota, wybierz opcję Collect -→Import References.

2. Wybierz zapisany uprzednio plik z rozszerzeniem .RIS;

Wybierz nazwę bazy, z której importujesz referencje

Wyznacz folder docelowy

3.   Kliknij Import



Przechwytywanie referencji

Użyj funkcji przechwytywania odniesienia w trybie 
online dotyczy zasobów, które nie mają opcji 
bezpośredniego eksportu. 

Capture Reference skanuje bibliografię, 
informacje prezentowane na stronie internetowej 
oraz tworzy odniesienie do zapisania do nowej lub 
istniejącej grupy.



PRZECHWYTYWANIE DZIAŁA DOBRZE Z …



EndNote Click 

1. Z górnego menu wybierz opcję EndNote 
Click/dawniej Kopernio

2. Zainstaluj wtyczkę do swojej przeglądarki

3. Zarejestruj/zaloguj się tymi samymi 
danymi logowania co w EndNote

Oszczędź czas na przesyłaniu pełnotekstowych plików PDF do EndNote dzięki bezpłatnej wtyczce do przeglądarki. 
EndNote Click, która  działa w tysiącach akademickich witryn internetowych, aby pomóc Ci uzyskać dostęp jednym 
kliknięciem do pełnotekstowych plików PDF przy użyciu subskrypcji biblioteki i alternatyw z otwartym dostępem, 
niezależnie od tego, czy jesteś w sieci UJCM, czy poza nią. Gdy masz już plik PDF, możesz go łatwo wyeksportować do 
EndNote. 



Pamiętaj o ustawieniach



1. Po wyszukaniu interesujących 
artykułów np. w scholar.google 

2. Kliknij w przycisk EN w przeglądarce
3. Zaznacz te, które chcesz 

wyeksportować
4. A następnie kliknij View Select PDFs
5. Przeniesiesz się wówczas na stronę 

MyLocker



1. Wskaż folder docelowy

2. Kliknij Push to EndNote Web

Eksport do wybranego folderu w Endnote



Wyszukiwanie online

Możesz przeszukiwać wiele katalogów 
bibliotecznych i baz danych za pośrednictwem 
interfejsu EndNote. 

• Najedź kursorem na zakładkę Collect, a następnie 
kliknij Online Search. 

• Wybierz internetową bazę danych. 

• Przeprowadź wyszukiwanie. 

• Zaznacz żądane referencje i użyj rozwijanego 
menu, aby dodać je do swojej biblioteki. 

ONLINE SEARCH



RĘCZNE DODAWANIE REFERENCJI

Ręczne tworzenie referencji jest również opcją dla literatury, której nie można znaleźć
w formie elektronicznej od dostawcy informacji z opcją eksportu EndNote.

Kliknij zakładkę Collect a następnie wybierz opcję New 
Reference

• Z rozwijanej listy wybierz typ dokumentu (książka, 
rozdział z książki, artykuł, strona internetowa etc.) 

• Uzupełnij kolejne pola, które są potrzebne dla większości 
stylów bibliograficznych. Autorów wpisuj kolejno od nowej 
linii , np. Kawecka-Jaszcz, Kalina

• Kliknij Zapisz

Referencja została zapisana do folderu Unfieled. 
Przeciągając ją możesz ją łatwo przenieść do innego folderu. 

Wszystkie pola są edytowalne , nawet po zapisaniu

NIE trzeba wypełniać wszystkich pól

Należy wprowadzać autorów poprawnie!

Można dołączać pliki w każdej wersji  EndNote online



POPRAWNE WPROWADZANIE AUTORÓW

➢ Pojedynczy autor

Smith, John Allen
Smith, J.A.
Smith, J A

• Wielu autorów (nie należy wprowadzać "et al.")
Smith, John Allen; NN, J.; Green, M. T.

• Złożone nazwiska autorów (nazwisko, imię, tytuł)
de Gaulle, Charles
Smith, John, Jr.
Smith, James, II

➢ Autor anonimowy (należy pozostawić puste miejsce)

• Firma lub autorzy instytucjonalni 
(na końcu należy zamieścić przecinek)

Oregon Department of Geology and Mineral Industries,

• Kompleksowa spółka lub autorzy instytucjonalni 
(w nazwie należy zamieścić dwa przecinki)

American Academy of Pediatrics,, Committee on Genetics



UDOSTĘPNIANIE REFERENCJI

Możesz udostępnić referencje innym użytkownikom EndNote

1. Użyj linku Zarządzaj moimi grupami pod zakładką Organizuj. 
2. Kliknij Zarządzaj udostępnianiem (przycisk obok grupy, którą chcesz 

dzielić). 
3. Wpisz adresy e-mail osób z kim chciałbyś się podzielić. 
4. Uwaga: każda osoba, której udostępniasz swoją grupę z musi mieć 

konto EndNote online, aby zobaczyć referencje, 
i musisz użyć ich adresu e-mail konta. 

Ty decydujesz czy dać swoim współpracownikom dostęp tylko do 
odczytu lub dostęp do odczytu i zapisu. 
5. Kliknij Zastosuj.
• Dostęp tylko do odczytu umożliwia wyznaczonym użytkownikom 
wyświetlić referencje, jako dostęp tylko do odczytu. 
• Dostęp do odczytu i zapisu umożliwia wyznaczonemu użytkownikowi 
robić wszystko oraz edytowanie, dodawanie lub usuwanie odniesień, użyć 
ich w dokumencie Word lub skopiować je do swojej biblioteki.



1

2

3

Grupy, które udostępniasz innym wyświetla ikona udostępniania. 
Możesz kliknąć na ikonę, aby wyświetlić lub zmodyfikować dostęp 
użytkownika.
Gdy inny użytkownik udostępni Ci grupę, pojawia się w obszarze Grupy 
udostępnione przez innych.
Gdy ikona odczytu i zapisu jest widoczna, masz uprawnienia do 
dodawania, zmiany lub usuwania referencji w grupie.



Duplikaty

Możesz wyeliminować zduplikowane odniesienia. 
Aby zidentyfikować i usunąć je, użyj linku Znajdź duplikaty w zakładce Organizuj. 
EndNote porównuje pola: autor, rok, tytuł i typ referencji podczas identyfikowania duplikatów.



CYTOWANIE ODNIESIEŃ ZA POMOCĄ ENDNOTE WEB

➢ Stwórz listę swoich ulubionych stylów bibliograficznych

✓ Przejdź do zakładki Format –Bibliography

✓ Wybierz  style w pozycji Bibliographic style: Select Favorites

W programie Word:

➢ Zainstaluj wtyczkę Cite While You Write 

✓ Przejdź do zakładki Format–Cite While You Write™ Plug-In lub Download



Pobierz narzędzie „Cytuj podczas pisania”, aby automatycznie wstawiać odnośniki i 
formatować cytaty i bibliografie podczas pisania prac w programie Word.

CYTOWANIE



W EndNote online:

1. Stwórz listę swoich ulubionych stylów bibliograficznych

2. Przejdź do zakładki Format –Bibliography

3. Wybierz  style w pozycji Bibliographic style: Select Favorites

W programie Word:

1. Zainstaluj wtyczkę Cite While You Write 

2. Przejdź do zakładki Format–Cite While You Write™ Plug-In lub Download



CYTOWANIE
WYBÓR STYLU, 

AUTOMATYCZNE TWORZENIE BIBLIOGRAFII



WSTAWIANIE CYTATÓW

1. W dokumencie Word kliknij 
zakładkę EndNote

2. Wybierz odpowiedni styl 
cytowania w Style

3. Ustaw kursor, w miejscu 
wstawienia cytatu

4. Kliknij Insert Citation



5. W okienku 
wyszukiwawczym wpisz hasło 
np. autor, tytuł
6. Kliknij Find
7. Zaznacz właściwy tytuł 
i wciśnij Insert.



8. Lista publikacji wykorzystanych 
w tekście pojawi się poniżej.


