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Wejdź do Bazy Publikacji Pracowników AWF we Wrocławiu. Bazę znajdziesz na stronie Biblioteki

www.bg.awf.wroc.pl w zakładce Ośrodek Informacji. Wybierz lata 2002 – obecnie.

https://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/

http://www.bg.awf.wroc.pl/
https://aleph.awf.wroc.pl/expertus/www_expertus/p/


W polu Autor wpisz swoje nazwisko i wybierz właściwą jego formę z indeksu. 

Kliknij SZUKAJ



Generuj listę prac naukowych, które chcesz przenieść do konta ORCID.

Kliknij na rozwijaną listę z napisem POBIERZ WYNIKI i wskaż format BibTex.

Zapisz plik (domyślnie zapisze się on w folderze Pobrane).



Wejdź na stronę orcid.org i zaloguj się na swoje konto ORCID.

Zwróć uwagę na kolor ikony informującej o widoczności Twojego profilu. Dla prawidłowego 

przeniesienia publikacji z Bazy Publikacji Pracowników do ORCID konieczne jest wybranie opcji 

EVERYONE (kolor zielony). 

http://www.orcid.org/


Po zalogowaniu na konto 

wybierz sekcję Works → wybierz Add Works → wybierz Import BibTex → wybierz Choose file



Wskaż lokalizację zapisanego pliku w formacie bib. Zostanie on załadowany do bazy ORCID. 

Wybierz przycisk Save all. Opisy bibliograficzne zostaną dodane do profilu. 



Jeśli bibliografia złożona jest z kilkuset publikacji serwis może potrzebować nawet dobę na zapisanie 

i wyświetlenie wszystkich opisów bibliograficznych. 

W takim wypadku po wybraniu przycisk Save All można wylogować się z konta ORCID. Następnego dnia 

należy ponownie zalogować się do ORCID i sprawdzić, czy wszystkie rekordy zostały przeniesione do bazy.

Jeśli lista publikacji nie jest kompletna trzeba ponownie wgrać plik z rozszerzeniem bib i zapisać brakujące 

publikacje korzystając z przycisku dyskietki.



Duplikaty prac na koncie ORCID należy usuwać.

W sekcji Works → wybierz Sort → wybierz Title

Zaznacz powtarzające się prace i kliknij przycisk Combine. 

Zdublowane prace połączą się.



Jeśli zdublowana publikacja nie posiada identyfikatora DOI wówczas opisy nie połączą się, 

a na stronie wyświetli się komunikat:

Należy wówczas poszczególne 

dublety usunąć ręcznie, 

wykorzystując przycisk kosza 

na śmieci.



Dziękujemy za uwagę

Ośrodek Informacji Naukowej BG AWF we Wrocławiu

ul. Adama Mickiewicza 98

pok. 27

tel. (71) 347 32 33

oin@awf.wroc.pl


