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 Zasoby Bibliografii Prawniczej PAN (BPAN) w systemie LEX dostępne są w lewym 
panelu na stronie startowej:

Gdzie znajdują się zasoby Bibliografii PAN?1
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Wyszukiwanie 
- w tym celu należy skorzystać  
z pola wyszukaj w wynikach;  
można wyszukiwać dowolną  
ilość fraz/słów oraz korzystać 
z operatorów i znaków specjalnych 
(czytaj więcej ).

 Kliknięcie na tytuł wybranej pozycji na liście wyświetli pełną treść danej notki bibliograficznej.

Filtrowanie 
- należy wybrać interesującą wartość 
z listy lub kliknąć w + więcej,  
aby móc wyszukać spośród wszystkich 
autorów i rodzajów autorstwa  
oraz słów kluczowych PAN.

W jaki sposób można je przeszukiwać?2
A B

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA:  
można wybrać więcej niż jednego 
autora, czy rodzaj autorstwa.

https://pomoc.wolterskluwer.pl/wyszukiwanie-dokumentow-znaki-specjalne-i-operatory/ 
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Jakie funkcje dostępne są z poziomu listy wyników?3

 Sortowanie otrzymanych wyników 
alfabetycznie  lub według daty.  
Zasoby BPAN posiadają tylko rok publikacji, 
więc dla danego roku zostanie zastosowane 
sortowanie alfabetyczne

 Drukowanie  Zapisanie listy 
wyników w formacie 
DOCX lub PDF   
(max. do 200 pozycji)

 Dodawanie listy 
wyników do aktówki

 Czynności jakie można wykonać na wyświetlonej liście wyników wyszukiwania:
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 W przypadku konieczności bardziej złożonego wyszukiwania warto skorzystać 
z wyszukiwania zaawansowanego dostępnego przy oknie wyszukiwarki LEX Search.

 Po kliknięciu opcji Zaawansowane wyświetli się nowe 
okno, w którym należy wybrać zakładkę Bibliografia PAN

 Okno Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wprowadzenie szukanej frazy oraz 
skorzystanie z dostępnych filtrów:

 » Opcja Tylko w tytule - wyszukuje konkretne słowa/frazy tylko w tytule z pominięciem 
pozostałych pól (tj. autor, słowa kluczowe PAN, czy rodzaj publikacji)

 » Autor i Rodzaj autorstwa - pozwala na wybranie kilku wartości, po których system 
będzie przeszukiwał zasoby BPAN stosując zasadę LUB np. autorstwo lub recenzja

 » Rodzaj bibliografii - pozwala wybrać jedną wartość

 » Słowa kluczowe PAN - umożliwia wybranie kilku wartości, a system zastosuje zasadę 
ORAZ. Przykładowo wybranie słów kluczowych: prawo karne oraz wymiar kary spowo-
duje, że każda publikacja na liście będzie zawierała te słowa kluczowe

 » Rok publikacji - pozwala określić rok lub wybrany zakres dat

Wyszukiwanie zaawansowane4

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: Na dole okna, w lewym rogu znajduje się licznik 
dokumentów pokazujący ile dokumentów spełnia wprowadzone kryteria.  
Aby wyświetlić listę należy kliknąć Szukaj.
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Widok dokumentu5
 Kilknięcie w wybrany dokument na liście wyników wyszukiwania otworzy  jego 

szczegółową metrykę.

 Po prawej stronie dokumentu  
znajduje się lista słów kluczowych PAN. 
Kliknięcie w dowolne słowo wyświetli  
listę wszystkich dokumentów  
z danym słowem kluczowym. 

 Aby wyszukać dokumenty zawierające 
kilka słów kluczowych należy skorzystać 
z Wyszukiwania zaawansowanego.
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Dokumenty powiązane6
 Jeśli dany dokument jest powiązany z innymi dokumentami w Bibliografii PAN informacje 

o tym znajdą się w Dokumentach powiązanych w prawym panelu.

 Po kliknięciu na odesłanie Pokaż książkę, z której pochodzi artykuł  
wyświetli się metryka książki. 

 Możliwe jest również wyświetlenie listy pozostałych artykułów zawartych w książce 
poprzez wybór Pokaż artykuły zawarte w tej książce z prawego panelu:

PRAKTYCZNA WSKAZÓWKA: Otrzymaną listę wynikową można dodatkowo 
zawężać korzystając z lewego panelu Filtrowanie.



LEX – jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji
W przypadku dodatkowych pytań z obsługi  
systemu LEX zachęcamy do kontaktu:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
PL-poczta@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.pl

801 04 45 45
Infolinia

Pełna oferta szkoleń – zarówno online,  
jak i telefonicznych – znajduje się na stronie

www.szkolenia.LEX.pl  

Szkolenia


