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Menedżery bibliografii
Menedżery	bibliografii	to	programy	ułatwiające	

gromadzenie	i	zarządzanie	danymi	bibliograficznymi	
(książek,	artykułów,	dokumentów	elektronicznych)	
oraz	tworzenie	bibliografii	załącznikowej.	Korzy-
stanie	z	nich	to	przede	wszystkim	duża	wygoda	
i	oszczędność	czasu	przy	pisaniu	prac	naukowych.	
Każdy	wydawca	określa	swoje	zasady	tworzenia	
tekstu,	w	tym	bibliografii	załącznikowej.	Menedże-
ry	pozwalają	na	stworzenie	bibliografii	załączniko-
wej	w	stylu,	który	zdefiniujemy	przy	wstawieniu	
pierwszego	odnośnika,	zgodnie	z	wymogami	da-
nego	czasopisma.

Zaletą	menedże-
rów	bibliografii	jest	
to,	że	dane	publika-
cji	wpisujemy	tylko	
raz,	 a	 zastosować	
można	je	w	każdym	
kolejnym	artykule.	
Za	pomocą	jednego	
kliknięcia	–	Wstaw 
bibliografię	 –	 two-
rzymy	automatycz-
nie	kompletną	i	od-
powiednio	sformatowaną	do	wymogów	bibliografię.	
Nie	oznacza	to	jednak,	że	skoro	raz	wybraliśmy	styl	
bibliografii,	to	nie	możemy	go	zmienić	–	jak	najbardziej	
można	automatycznie	go	zmienić.	Nie	trzeba	ręcznie	
poprawiać	opisów	bibliograficznych	i	zastanawiać	się	
nad	kolejnością	opisów	w	bibliografii.

Obecnie	 istnieje	wiele	programów	do	zarządza-
nia	bibliografią,	które	znacznie	ułatwiają	 tworzenie	
prac	naukowych.	W	artykule	przybliżone	zostaną	dwa	
z	nich:	EndNote	oraz	Mendeley.	

EndNote	–	menedżer	udostępniany	jest	na	platfor-
mie	Web	of	Science	i	funkcjonuje	w	trybie	online.	Wszy-
scy	użytkownicy	posiadający	aktywne	konto	w	Bibliotece	
Głównej	WAT	mogą	dodatkowo	założyć	indywidualne	
konto	na	platformie	Web	of	Science	i	w	ten	sposób	ko-
rzystać	ze	wszystkich	narzędzi	oferowanych	przez	Cla-
rivate	Analytics,	w	tym	również	z	EndNote.	

Program	umożliwia	tworzenie,	zarządzanie	oraz	for-
matowanie	bibliografii.	Opisy	bibliograficzne	mogą	być	
pozyskiwane	poprzez	bezpośredni	 ich	eksport,	prze-
chwytywanie,	wyszukiwanie	online,	importowanie	plików	
tekstowych	lub	ich	ręczne	wprowadzanie.	Odbywa	się	

to	 poprzez	 zakład-
kę	Collect	(Online se-
arch, New References, 
Import References).	
EndNote	domyślnie	
zapisuje	opisy	biblio-
graficzne	w	folderze	
Unfiled.	W	 celu	 ich	
uporządkowania	na-
leży	w	zakładce	Or-
ganize	wybrać	opcję	
Manage My Groups 
i	dalej	–	New Group.	

W	ten	sposób	można	utworzyć	foldery,	w	których	zo-
staną	zamieszczone	opisy	bibliograficzne.	Foldery	moż-
na	udostępniać	innym	użytkownikom	EndNote	np.	wy-
łącznie	do	odczytu.	

Dodatkowo,	poprzez	zakładkę	Match,	można	w	pro-
sty	i	szybki	sposób	wyszukać	czasopismo	odpowiadają-
ce	obszarom	badawczym	wskazanym	wcześniej	przez	
użytkownika	w	swoich	publikacjach.	A	poprzez	zakład-
kę	Downloads	można	pobrać	wtyczki	ułatwiające	pracę	
z	EndNote:	

• Cite While You Write	–	wtyczka	umożliwiająca	pracę	
w	programie	edytorskim;

• Capture Reference	–	wtyczka	umożliwiająca	importo-
wanie	materiałów	z	dowolnego	miejsca	w	Internecie.

Miłość…? 
A	czym	ona	jest?	
To	chwila	ulotna,	jedno	bicie	serca,	jedno	spojrzenie..
Tego	nie	ma	i	nie	było,	to	tylko	ludzkości	się	przyśniło.
Jak	przecież	można	zatracić	się	w	człowieku?	Jak	zniknąć	w	jego	spojrzeniu,	w	skórze,	w	dotyku?
Gdy	pragniesz	choć	nie	wiesz,	jaka	to	przyczyna,	że	te	oczy	jak	lód	stopiły	twe	serce.	Chcę	więcej!
Gdzie	tu	magia,	gdzie	sens	życia?	Ha!	Nie	ma,	nie	istnieje,	nie	widzę	w	tym	sensu	to	chemiczny	przypadek,	
któremu	zawdzięczam	mój	wielki	upadek.

Ach	miłość!	Co	Ci	zrobili	wszyscy	młodzi,	że	ich	tak	krzywdzisz,	gwałcisz,	próbom	poddajesz?	Dlaczego	to	
oni	ten	ciężar	niosą?	Czy	tak	dużo	od	życia	pragną,	że	im	pod	nogi	ciągle	kłody	kładą?	

Nie,	to	głupota,	nie	ma	czegoś	takiego,	jak	miłość	błoga...

Monika Wrona

Uwaga, niewypał… (językowy), cz. 9 – Co z tą kropką?
Kropka	to	…znak interpunkcyjny w kształcie 

okrągłej plamki, punkt stawiany na końcu zdań 
oznajmujących, po niektórych skrótach itp. lub 
znak diakrytyczny o takim kształcie stawiany 
nad niektórymi literami…	(przytaczam	tylko	
jedno	ze	znaczeń,	istotne	dla	dzisiejszego	
felietonu,	pozostałe	można	znaleźć	w	Słow-

niku języka polskiego	PWN).	W	lapidarnej	
definicji	nie	zaznaczono,	 iż	 jest	ona	źródłem	

problemów	dla	wielu	(na	szczęście	nie	wszystkich)	
użytkowników	języka	(pisanego)	i	stresu	oraz	utraty	wia-
ry	w	ludzkość	dla	(chyba	wszystkich)	polonistów,	redak-
torów	i	korektorów.

Ze	zgrozą	i	niedowierzaniem	zauważyłem,	że	poja-
wiają	się	teksty,	których	autorzy,	kończąc	zdanie,	sta-
wiają	kropkę	nie	bezpośrednio	za	wyrazem,	lecz	poprze-
dzają	ją	spacją.	Nie	należy	tego	robić!	Nigdy. Dotyczy	
to	także	 innych	znaków	interpunkcyjnych:	przecinka	
(tekst,),	średnika	(tekst;),	dwukropka	(tekst:),	wykrzyk-
nika	(tekst!),	pytajnika	(tekst?),	wielokropka	(tekst…),	cu-
dzysłowu	(„tekst”, »tekst«, «tekst»),	nawiasu	((tekst), 
[tekst]).	Pomijam	myślnik,	gdyż	z	nim	sprawa	jest	bar-
dziej	złożona.

Niektórym	osobom	problem	sprawia	użycie	kropki	
w	skrótach	i	nie	wiedzą,	jak	napisać:	mjr	czy	mjr.?,	dr	czy	
dr.?,	prof	czy	prof.?	Dlatego	ten	felieton	poświęcę	temu	
zakresowi	użycia	kropki,	gdyż	opisanie	wszystkich	za-
leceń	i	przypadków	byłoby	zbyt	długie.

Kropkę	stawiamy: 
• po	skrócie	wyrazu,	w	którym	została	odrzucona	
końcowa	część,	np.	godz.	(godzina),	prof.	(profesor),	
ul.	(ulica),	kpt.	(kapitan),

• po	inicjałach	imienia	i	nazwiska,	np.	H.K.

Kropki	nie stawiamy,	gdy	skrót	zawiera	ostatnią	
literę	wyrazu,	np.	mjr, dr	itp.	–	zasada	ta	dotyczy	skró-
tów	zastępujących	wyraz	w	mianowniku	(major, doktor).	
W	przypadkach	pozostałych	kropkę	stawiamy,	np.	Przy-
szedł do mnie mjr Kowalski	(bez	kropki	–	skrót	zawiera	
ostatnią	literę	wyrazu),	ale	Dawno nie widziałem mjr. Ko-
walskiego	(z	kropką,	gdyż	skrót	zastępuje	wyraz	w	do-

pełniaczu	(majora)	i	nie	zawiera	ostatniej	litery	wyrazu).	
Można	napisać	też:	Dawno nie widziałem mjra Kowal-
skiego; Dawno nie widziałem dra Malinowskiego –	wtedy	
nie	stawiamy	kropki,	gdyż	w	skrócie	występuje	ostat-
nia	 litera	wyrazu.	Decydując	się	na	któryś	z	warian-
tów	pisania	skrótów	w	przypadkach	zależnych	(innych	
niż	mianownik)	należy	jej	konsekwentnie	przestrzegać	
w	obrębie	tekstu.

Kropki	nie stawiamy	po:
• skrótowcach	(ani	po	każdej	literze	wchodzącej	w	ich	
skład),	np.	MON, WAT, MSWiA,

• skrótach	jednostek	miar	i	wag	–	rodzimych	oraz	nale-
żących	do	Międzynarodowego	Układu	Jednostek	Miar	
(SI),	np.	g	(gram),	kg	(kilogram),	ha	(hektar),	K	(kelwin),

• skrótach	rodzimych	 jednostek	pieniężnych,	np.	zł 
(złoty),	gr	(grosz),
chyba	że	kończą	zdanie,	np.	Od trzech lat pracował 

w MON.;	Zapłaciłem za to 100 zł.

Obecność	lub	brak	kropki	pozwala	nam	zorientować	
się,	jakiej	płci	jest	osoba,	o	której	czytamy,	np.

• Wykład dr Tao cieszył się dużym zainteresowaniem,
• Wykład dr. Tao cieszył się dużym zainteresowaniem.
Dzięki	kropce	wiemy,	że	w	przykładzie	a	mowa	o	ko-

biecie,	zaś	w	przykładzie	b	–	o	mężczyźnie.

Hubert Kaźmierski
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Kobiety w nauce 

Perspektywa, zgodnie z którą rozpatruje się kwe 
zbawiona sensu merytorycznego. Kobieta po prostu 
albo jest dobrym naukowcem, albo nie; w każdym 

przypadku powinna jednak mieć równe szanse, a jej 
prace należy studiować z punktu widzenia naukowe-

go, a nie z perspektywy płci
(Evelyn	Sharp,	Hertha	Ayrton:	1854–1923,	a	Me-
moir)

Stany	Zjednoczone,	Wielka	Brytania,	Finlandia,	Szwe-
cja,	Dania,	Rosja,	Rumunia,	a	nieco	później	Niemcy,	
Francja,	Brazylia	i	Chile,	to	kraje,	które	jako	pierwsze	
otworzyły	uniwersytety	dla	kobiet.	W	podzielonej	za-
borami	Polsce	instytucją	kształcącą	na	równych	prawach	
kobiety	i	mężczyzn	był	działający	w	Warszawie	tzw.	La-
tający	Uniwersytet,	który	dawał jedyną	możliwość	pod-
jęcia	edukacji	akademickiej	przez	kobiety	w	Królestwie	
Polskim.	W	prowadzonych	tam	kursach	uczestniczyła	
Maria Skłodowska. Oficjalne	wykształcenie	wyższe	
późniejsza	noblistka	musiała	zdo-
bywać	we	Francji1.	

Znajdujący	się	w	zaborze	
austro-węgierskim	Uniwer-
sytet	Jagielloński	rozpoczął	
przyjmowanie	 studentek	
w	 1894	 roku.	 Ówczesny	
Kraków	był	ośrodkiem	kul-
turowym	Polaków	dzięki	temu,	
że	…zaborca pozostawił tu dużą 
swobodę w zarządzaniu sprawami prowincji, łącznie ze szkol-
nictwem, które nadzorowała Rada Szkolna Krajowa. Naucza-
nie miało więc charakter polski, to znaczy nie tylko odbywało 
się po polsku, ale i treści kształcenia rozszerzone były o dzieje 
ojczystego kraju, jego geografię, literaturę. Wyższe uczelnie 
posiadały status jednostek autonomicznych, formalnie jed-
nak podlegały c.k. Ministerstwu Wyznań i Oświaty. Wiedeń 
starał się nie ingerować w sprawy uniwersytetów, z wyjąt-
kiem sytuacji koniecznych lub sam o to poproszony. W erze 
autonomicznej nastąpił olbrzymi rozkwit organizacyjny i na-
ukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzrosła liczba studen-
tów, rozwinęły się kontakty z innymi wyższymi uczelniami. 

1 Jacek Drozda, Kobiety w nauce. Między efektem Matyldy a wiel-
kimi sukcesami, [online] http://www.perspektywy.pl/portal/
index.php? option=com_content&view=article&id=2462:ko-
biety-w-nauce-miedzy-efektem-matyldy-a-wielkimi-sukcesa
mi&catid=69&Itemid=119 [dostęp 26.02.2019].

Galicja, a dokładniej Kraków, był więc najlepszym miejscem 
do realizacji marzeń kobiet o wyższym wykształceniu2.

Otwarcie	uniwersytetów	dla	kobiet	w	połowie	XIX	
wieku,	niestety	nie	zmieniło	nastawienia	świata	nauki	
do	nich.	Był	i	jest	on	nadal	nieprzychylny	kobietom,	mimo	
że	były	one	aktywne	na	polu	nauki	od	zawsze.	Ich	doko-
nania	częstokroć	były	i	bywają	pomijane.

Wyrównywanie	podstawowych	praw	kobiet	i	męż-
czyzn	nie	zakończyło	historii	dyskryminacji	naukowej	
ze	względu	na	płeć.	Przykłady	takiej	dyskryminacji	opi-
sał	w	swoim	artykule	Jacek	Drozda:	...Znakomicie ilustruje 
tę sytuację tzw. Efekt Matyldy opisany w 1993 roku przez 
amerykańską historyczkę nauki Margaret W. Rossiter. Od-
nosi się on do szeregu zjawisk, które na przestrzeni dziejów 
świadczyły o uprzywilejowanej pozycji mężczyzn w świe-
cie nauki. Nazwa zjawiska pochodzi od imienia Matildy 
Gage, wybitnej amerykańskiej feministki, która pod koniec 
XIX stulecia jako pierwsza opisywała praktykę lekceważe-
nia wkładu kobiet w rozwój nauki. Rossiter zwróciła uwagę 
na utrzymującą się od wieków tendencję do przypisywania 
dokonań naukowczyń ich męskim współpracownikom, kole-
gom lub patronom. Wielokrotnie wkład badaczek w prace 
nad przełomowymi wynalazkami technicznymi, medycznymi, 
odkryciami w dziedzinie chemii, fizyki czy astronomii został 
przemilczany lub przeinaczony w taki sposób, aby to uczeni 
mężczyźni zostali uznani za ich autorów. Rossiter przypomnia-
ła m.in. przypadek Trotuli, włoskiej lekarki żyjącej na prze-
łomie XI i XII wieku. Autorstwo jej wybitnych dzieł przypi-
sywano mężczyznom, po jej śmierci publikowano je pod ich 
nazwiskami, by w końcu zaprzeczyć samemu istnieniu Trotuli. 
Wśród dwudziestowiecznych ofiar efektu Matyldy znalazła 
się m.in. Rosalind Franklin, biofizyczka współodpowiedzialna 
za odkrycie podwójnej helisy DNA, która w wyniku wielolet-
niej pracy wykorzystującej promienie rentgenowskie zmarła 
na raka na cztery lata przed przyznaniem Nagrody Nobla jej 
męskim współpracownikom. Dziś panuje zgoda co do tego, 
że Franklin miała absolutnie fundamentalny wpływ na re-
wolucyjne badania dotyczące DNA, czego nie odzwierciedla 
nie tylko pomijająca ją decyzja komitetu noblowskiego, ale 
i wiele współczesnych podręczników, podkreślających jedy-
nie osiągnięcia kolegów Franklin3.

2 Katarzyna Sikora, Pierwsze kobiety na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 
Studia Politologica 3, 2007, s. 248–268. 

3 Jacek Drozda, Kobiety w nauce..., op.cit.

Mendeley	–	to	kolejny	menedżer	bibliografii,	który	
w	obsłudze	jest	w	sposób	bardzo	analogiczny	do	End-
Note.	

Narzędzie	 Mendeley	 pracuje	 w	 dwóch	 zhar-
monizowanych	 ze	 sobą	 wersjach:	 Mendeley	 Web 
i	Mendeley	Desktop.	Mendeley	Web	w	wersji	Premium	
dostępny	jest	także	dla	licencjonowanych	użytkowników	
BG	WAT,	m.in.	poprzez	bazę	Scopus	(przy	zakładaniu	
konta	należy	posłużyć	się	adresem	e-mailowym	w	do-
menie	wat.edu.pl).	Jeżeli	użytkownik	ma	utworzone	in-
dywidualne	konto	w	bazach	Scopus	lub	ScienceDirect,	
to	może	te	dane	wykorzystać	do	zalogowania	się	do	Men-
deley	Web.	Użytkownicy	Biblioteki	Głównej	WAT,	którzy	
aktywują	konto,	powinni	być	automatycznie przypisani	
do	grupy Wojskowa Akademia Techniczna.

Mendeley	Web	stwarza	możliwość	bycia	częścią	spo-
łeczności	naukowej	oraz	tworzenie	grup	zainteresowań	
(Groups),	przechowywania	danych	w	chmurze	(Library),	
dostępu	do	statystyk	(Datasets).

Po	utworzeniu	konta	w	Mendeley	Web	zaleca	się	po-
branie	aplikacji	Mendeley	Desktop.	Ten	darmowy	pro-
gram	można	w	łatwy	sposób	zainstalować	wraz	z	dwo-
ma	dodatkami:	Web	Importer	(służy	do	przesyłania	
metadanych	i/lub	całych	publikacji	z	Internetu	do	bazy	
własnej),	oraz	wtyczką	do	MS	Word,	która	współpra-
cuje	z	popularnymi	edytorami	tekstowymi	i	umożliwia	
tworzenie	bibliografii	załącznikowej	z	wbudowanej	bazy	
danych	Mendeleya.	

Po	utworzeniu	konta,	pobraniu	aplikacji	Mendeley	
Desktop	i	zsynchronizowaniu	jej	z	Mendeley	Web,	moż-
na	dodawać	artykuły	bezpośrednio	z	dysku	komputera,	
importować	z	Internetu	lub	dodawać	„ręcznie”.	

Praca	z	każdym	z	menedżerów	bibliografii	jest	bar-
dzo	intuicyjna.	Dzięki	współpracy	z	edytorem	tekstu,	
pozwalają	one	w	łatwy	i	szybki	sposób	tworzyć	oraz	
formatować	style	bibliografii,	dostosowując	je	do	wy-

mogów	danego	wydawcy.	Ponadto	umożliwiają	pose-
gregowanie	opisów	bibliograficznych	i	umieszczenie	ich	
w	indywidualnie	stworzonych	folderach	tematycznych,	
co	porządkuje	i	ułatwia	zarządzanie	własną	kolekcją	opi-
sów	bibliograficznych.	

Mariola Nawrocka
Iwona Piwońska
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