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Kas yra bibliografiniai įrašai?

Bibliografiniai įrašai / duomenys – tai duomenys apie dokumentą, pagal kuriuos 

apibūdinamas ir atpažįstamas dokumentas. 

Pvz.: pavadinimas, autorius, leidimo vieta, leidimo metai ir kt.



Kam skirtos bibliografinių įrašų tvarkymo programos?

Ieškodami mokslinės literatūros, renkame nuorodas į šaltinius,

kaupiame straipsnius, knygas, jų bibliografinius įrašus ir kt.

Dideliame surinktos informacijos kiekyje lengva pasiklysti, todėl

atsiranda poreikis sisteminimui, kad būtų patogu ją greičiau surasti,

pasiekti ar pasidalinti su kitais.

Bibliografinių įrašų tvarkymo programos yra skirtos palengvinti

darbą išsaugant dokumentus, jų bibliografinius įrašus ir juos

panaudojant cituojant ar rengiant literatūros sąrašus.



Bibliografinių įrašų tvarkymo programos

Mokamos:

o RefWorks https://refworks.proquest.com

o EndNote http://myendnoteweb.com

Nemokamos

o Mendeley http://www.mendeley.com

o Zotero
http://www.zotero.org

https://refworks.proquest.com/
http://myendnoteweb.com/
http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/


Mendeley



Mendeley

Palengvina bibliografinės informacijos tvarkymą. Išsaugo bibliografinius įrašus iš

bibliotekų katalogų, tinklalapių ar duomenų bazių. Sukauptus įrašus galima panaudoti

rengiant rašto darbus: vieno mygtuko paspaudimu įsiterpia citavimo nuorodos tekste ir

pagal pasirinktą citavimo stilių automatiškai suformuoja literatūros sąrašą.

Patogus PDF dokumentų skaitymas, tvarkymas. Leidžia įkelti PDF dokumentus, žymėti

juose tekstą ar rašyti pastabas, komentarus. Visi atlikti žymėjimai išsaugomi, todėl jais

galima dalintis su kitais arba išspausdinti kartu su dokumentu.

Tai erdvė bendradarbiavimui su kolegomis ar tyrėjais iš viso pasaulio.

• Galima susikurti asmeninį profilį ir įkelti savo mokslinius rezultatus (nepažeidžiant

autorių teisių).

• Programa leidžia kurti neribotą skaičių privačių ar atvirų grupių ir kartu bendradarbiauti

(galima diskutuoti, dalintis dokumentais, juos redaguoti, komentuoti ir kt.). Tuo pat metu

vieną dokumentą gali peržiūrėti ir redaguoti keli grupės nariai. Visi pakeitimai matomi

visiems grupės nariams.

• Galima stebėti savo ir kitų mokslininkų įkeltų publikacijų panaudos statistiką, palaikyti

ryšius su tos pačios krypties mokslininkais bei ieškoti naujų bendradarbiavimo ryšių.



Mendeley galimybės (1)

• galimybė išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus ir visateksčius 

dokumentus;

• įrašus galima rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, 

atlikti įrašų paiešką;

• rašant darbą MS Word programoje galima įterpti nuorodas į šaltinius tekste bei 

parengti literatūros sąrašą;

• turi įrankį įterpiamą į naršyklę (Web Importer), kuris surastą šaltinį lengvai išsaugo

Mendeley;

• galima įdiegti Mendeley programą keliuose kompiuteriuose ir naudotis ja galima 

namie ir darbe;

• turi prieigą prie Mendeley per interneto naršyklę. Galima prisijungti prie savo 

paskyros tuose kompiuteriuose kuriuose neįdiegta Mendeley programa;

• galimybė bendradarbiauti, bendrauti, dalintis įrašais su kolegomis privačiose  ar 

atvirose grupėse. Kiekvienas kolega gali įkelti arba redaguoti esančius įrašus 

(socialinis  tinklas);



Mendeley galimybės (2)

• galimybė naudotis išmaniuosiuose įrenginiuose;

• galimybė perkelti esamus įrašus iš kitų bibliografinių įrašų tvarkymo 
programų (EndNote, RefWorks, Zotero ir kt.);

• galima tiesiogiai į Mendeley programą įkelti straipsnius iš kompiuterio. 
Galima įkelti bet kurį PDF dokumentą arba visą aplanką su straipsniais. 

• galimybė straipsnyje žymėti  tekstą ir rašyti pastabas, klijuoti priminimo 
lapelius.

• Programos talpa – 2 GB atminties, viršijus taikomas mokestis.



Informacijos išsaugojimo būdai

o tiesioginis įrašų talpinimas iš kompiuterio;

o bibliografinių įrašų kūrimas rankiniu būdu;

o tiesioginis įrašų talpinimas iš duomenų 
bazių;

o tiesioginis įrašų talpinimas iš interneto; 

o įrašų importavimas iš kitų informacijos 
tvarkymo programų.

o PDF dokumentų pertempimas į Mendeley
programą.

Galimi keli įrašų 

išsaugojimo 

Mendeley

programoje būdai



Pirmą kartą jungiantis reikia sukurti asmeninę paskyrą
(Create a free account)

https://www.mendeley.com

https://www.mendeley.com/


Mendeley Desktop įdiegimas į kompiuterį



Įdiegta kompiuteryje Mendeley Desktop programa



Įrašų įkėlimas iš kompiuterio (greitasis būdas)

Norinti, kad PDF straipsniai automatiškai persikeltų į Mendeley programą, reikia nurodyti 
katalogą, kuriame saugojate PDF straipsnius.
Iš File spaudžiate Watch Folder, atsivėrusiame lange pasirenkate katalogą, kuriame  
saugojate PDF straipsniais. 



Įrašų įkėlimas rankiniu būdu



Įrašų įkėlimas iš duomenų bazių



Mendeley Desktop programos langas (1)

Filtruoti įrašus pagal autorių, 

raktažodžius, žymes ar antraštes

Pridėti žymes, pastabas ir 

redaguoti įrašo informaciją

Įrašą reikia patikrinti

Sukurti / ištrinti aplanką



Mendeley Desktop programos langas (2)

Įrašų paieška tarp 

Mendeley dokumentų

Naujai įkelti įrašai

Mėgstamas įrašas

Neperžiūrėtas įrašas

Skaitytas įrašas

Įkeltų įrašų paieška



Mendeley Desktop programos langas (3)

Pasirinkti kaip rodyti Mendeley Desktop programoje 

įkeltus įrašus: citavimo stiliumi - Library as Citations, ar 

rodyti lentelėje – Library as Table.

Pasirinkti citavimo stilius



PDF skaityklė

Pastabos matomos skiltyje Notes. Arba pastabas 

galima peržiūrėti paspaudus ant piktogramos 

Pastabų rašymo ir teksto žymėjimo įrankiai



Mendeley įrankiai

Web Importer įskiepis įdiegiamas į naršyklę (Chrome ar 
Firefox), kuris perkelia įrašus į Mendeley

Install MS Word Plugin – Mendeley įrankių 
įdiegimas į MS Word programą



Darbas MS 
Word 
programoje



Darbas MS Word programoje

2. Paieška per Mendeley Desktop. Radus, spausti Cite.

Įkelti nuorodą 
1. Nuorodos paieška pagal autorių, 

pavadinimą ar metus. Radus, spausti OK.

Įdiegus Install MS Word Plugin įskiepį į MS Word programą, atsiranda meniu 

Nuorodos aktyvūs Mendeley įrankiai.



Nuorodos įterpimas tekste naudojant paiešką 

1 žingsnis. Rašote tekstą 

MS Word programoje ir 

norite įterpti citavimo 

nuorodą, spauskite Insert

Citation

2. žingsnis. Paieškoje 

įrašykite norimo cituoti 

šaltinio autorių, ar 

pavadinimą ar leidimo 

metus

3 žingsnis. Pasirinkę 

norimą įrašą spauskite 

mygtuką OK.



Nuorodos įterpimas tekste naudojant Go to Mendeley

1 žingsnis. Rašote tekstą MS 

Word programoje ir norite 

šaltinio nuorodą, spauskite 

Insert Citation

2. žingsnis. Spauskite  

mygtuką Go to Mendeley

3. žingsnis. Iš Mendeley

Desktop pasirinkite reikalingą 

įrašą ir spauskite mygtuką Cite



Šaltinio nuorodos redagavimas

1 žingsnis. Pvz.: MS Word rašant 

darbą reikia įterpti puslapius ar kt. 

informaciją, tada su pele 

spragtelėkite ant nuorodos, kurią 

norite pataisyti, pvz. (Pavardenis et 

al., 2017) ir spaudžiate Edit

Citation. 

2 žingsnis. Atsivers langelis, 

kuriame spragtelėkite ant autoriaus 

pavardės, langelis išsiskleis ir bus 

galima įrašyti puslapius ar kt.



Literatūros sąrašo parengimas

1 žingsnis. Išskleidę Style, 

pasirinkite reikalingą citavimo 

stilių. Jeigu nematome norimo 

citavimo stiliaus, spaudžiate 

More Styles ir susirandate 

norimą stilių.

2 žingsnis. Spaudžiame 

mygtuką Insert Bibliography

ir sistema automatiškai 

suformuojama literatūros 

sąrašą.



Mendeley

internete



Mendeley internete 

Mendeley internete atkartoja Mendeley Desktop



Mendeley internetinis variantas

Įrašų paieška

Įrašų įkėlimas



Grupės

Programos Mendeley vartotojų grupės, gali būti: 

• atviros grupės – dalijasi tik nuorodomis, viešai galima tapti grupės nariu ar 

stebėti grupę;

• kviestinių narių grupės – dalijasi tik nuorodomis, viešai galima tik stebėti grupę, 

dalytis nuorodomis ar literatūra;

• uždaros grupės – dalijasi įrašais ir visateksčiais dokumentais tik su savo grupės 

nariais, grupė matoma tik jos nariams.

Nemokamoje programos Mendeley versijoje vienas vartotojas gali sukurti vieną grupę, prie 
kurios gali prisijungti trys nariai.



Praktinės 

užduotys



1 užduotis

Susikurkite Mendeley asmeninę paskyrą.

 Atlikimo eiga:

 Prisijunkite prie tinklalapio Mendeley http://www.mendeley.com/

 Registracijai įveskite savo vardą, pavardę, elektroninio pašto 

adresą ir spauskite Sign Up & Download.

 Užpildykite atsivėrusią formą.

http://www.mendeley.com/


2 užduotis

Įkelkite bibliografinį įrašą iš duomenų bazės Science Direct 

http://www.sciencedirect.com į Mendeley

 Atlikimo eiga:

 Prisijunkite prie DB Science Direct.

 Atlikite paiešką ir pasirinkite reikalingą straipsnį. 

 Spustelėkite mygtuką Export ir Save to Mendeley.

 Bibliografinis įrašas automatiškai bus importuotas į Mendeley

programą.

http://www.sciencedirect.com/


3 užduotis

Įkelkite įrašą iš šaltinio, neturinčio tiesioginio importavimo į 

Mendeley funkcijos, pvz. Google Scholar 

http://scholar.google.lt

 Atlikimo eiga:

 Savo kompiuteryje susikurkite aplanką, iš kurio bus 

automatiškai importuojami dokumentai į Mendeley.

 Mendeley Desktop įrankių juostoje pasirinkite File ir Watch

Folder. Pažymėkite aplanką.

 Atlikite paiešką Google Scholar. Atsidarykite PDF 

dokumentą ir išsaugokite jį susikurtame aplanke.

http://scholar.google.lt/


4 užduotis

MS Word programoje įkelkite nuorodą į tekstą ir sudarykite 
literatūros sąrašą

 Atlikimo eiga:

 Įdiekite MS Word Plugin, atsidarykite MS Word, pasirinkite 

Nuorodos (angl. References).

 Citatos įkėlimui spauskite Insert Citation.

 Pasirinkite Insert Bibliography ir sukurkite literatūros sąrašą.
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