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  בבירור שיזוהה שם לו ותנו ,שתבחרו ספרייה בכל או Downloads ספרייתב המבוקש המאמר את ִשמרו
 CoolCite המאגר אל כך אחר אותו שתייצאו בעת טעויות וימנע ,המאמר עם
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BibTex על הקישו הרישום תקינות לבדיקת אך ,בהצלחה Your CV. 
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                  ,BibTex בקובץ שיובא המאמר של הביבליוגרפי הרישום לבדיקת
  למאמר מימין המופיעה ,Edit צלמית על הקישו ,לעריכתו או



 ,BibTex כקובץ למאגר שיובא המאמר של תקינותו את לוודא תוכלו זה במסך
 המסך שבתחתית הכתום הריבוע על הקשה באמצעות אותו ולשמור
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