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Įvadas

Temos tikslas – suteikti žinių apie informacijos 
kaupimo ir tvarkymo principus naudojantis 
bibliografinių įrašų tvarkymo programomis



Žinios ir gebėjimai

• įgysite žinių apie įrašų tvarkymo programas;

• gebėsite įdiegti programą ir susikurti paskyrą, 
įkelti, išsaugoti, koreguoti įrašus ir jais dalytis;

• gebėsite cituoti rašto darbus pasirinktu 
stiliumi ir automatiškai sudaryti literatūros 
sąrašus.



Informacijos tvarkymo programos

• RefWorks www.refworks.com

• EndNote Basic www.myendnoteweb.com

• Mendeley www.mendeley.com

(nemokama, institucinė – mokama)

• Zotero (nemokama) www.zotero.org

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


Programos Mendeley privalumai

• Galima naudotis nemokamai, kol neviršijamas 2 
GB duomenų saugojimo vietos limitas. 

• Yra kompiuterinė ir tinklinė programos versijos. 

• Galima importuoti įrašus PDF formatu, gauti jų 
bibliografinio aprašo duomenis. 

• Išsaugotame PDF dokumente galima atlikti 
paiešką, žymėti tekstą, rašyti pastabas. 

• Galima bendradarbiauti, dalytis įrašais.





Pasirengimas darbui su programa Mendeley

Sukurkite paskyrą

Įdiekite Mendeley
Desktop į asmeninį 

kompiuterį

Įdiekite įskiepį į 
naršyklę

Įdiekite įskiepį į tekto 
redaktorių Word



1 žingsnis: Paskyros kūrimas

1. Interneto naršyklėje įveskite adresą 
www.mendeley.com

2. Spustelėkite Create a free account (Susikurti 
paskyrą) 

3. Atsivėrusiame lange įrašykite savo el. pašto 
adresą, susikurtą slaptažodį ir spustelėkite Sign
in (Įsijungti). 

4. Pasirodžius prašymui patvirtinti paskyrą 
pakartokite slaptažodį ir spustelėkite Confirm
account (Patvirtinti paskyrą).

http://www.mendeley.com/


2 žingsnis: Programos Mendeley Desktop
įdiegimas į asmeninį kompiuterį

1. Spustelėkite užrašą Download Mendeley Desktop for Windows. 
2. Pasirodžiusiame programos įdiegimo lange paeiliui spustelėkite Run

(Paleisti), Next (Toliau), I Agree (Sutinku), Next (Toliau), kol pasirodys 
užrašas Finish (Pabaiga), reiškiantis, kad programa įdiegta. 



3 žingsnis: Įskiepis į naršyklę

1. Programos Mendeley Desktop lange įrankių juostoje spustelėkite 
Tools. 

2. Pasirinkite Install Web Importer (Įdiegti žiniatinklio importavimo 
programą).

3. Atsivėrusiame programos įdiegimo lange pasirinkite naršyklę. 



4 žingsnis: Įskiepis į teksto programą Word 

1. Moksliniams darbams cituoti turite į programą Microsoft Word 
įsidiegti įskiepį Mendeley Cite-O-Matic.

2. Programos Mendeley Desktop įrankių juostoje pasirinkite Tools ir 
Install MS Word Plugin (Įdiegti MS Word įskiepį) 

3. Atsivėrusiame lange pasirodžius užrašui, kad įskiepis Mendeley
Cite-O-Matic įdiegtas,spustelėkite OK (Gerai).



Bibliografinės informacijos įkėlimo į programą 
Mendeley būdai

• Įkėlimas iš kompiuterio.

• Įkėlimas iš duomenų bazių.

• Įkėlimas iš interneto.

• Įkėlimas rankiniu būdu.



Įkėlimas iš kompiuterio

1. Pasirinkti iš kompiuterio failą File  Add Files arba aplanką su PDF failais File 
Add Folder

2. Nuvilkti failą ar visą susikurtą aplanką su straipsnio ar knygos PDF failais
3. File Watch Folder. Pažymėti norimą aplanką, visi dokumentai, kurie yra tame 

aplanke ar jame bus išsaugoti vėliau, bus perkelti į programos Mendeley aplanką 
All Documents (Visi dokumentai).



Įkelti iš duomenų bazės

įkelti tiesiai iš duomenų bazės, jeigu duomenų 
bazėje yra eksportavimo į Mendeley galimybė.



Įrašų įkėlimas naudojant naršyklės įskiepį



Įrašų kūrimas rankiniu būdu



Įrašų tvarkymas

• Aplankų kūrimas.

• Įrašų taisymas.

• Įrašų vienodinimas. 

• Įrašų šalinimas.



Aplankų kūrimas



Programos Mendeley naudotojų grupės

• Atviros grupės – dalijasi nuorodomis, bet kas 
gali tapti grupės nariu ar stebėti grupę.

• Kviestinių narių grupės – nuorodomis dalijasi 
tik nariai, bet grupė matoma visiems.

• Uždaros grupės – dalijasi įrašais ir visateksčiais
dokumentais tik su savo grupės nariais, grupė 
matoma tik jos nariams.



Sukurti grupę

• Groups Create groups



Programos Mendeley PDF failų skaityklės 
galimybės
• Keliomis spalvomis žymėti pasirinktą straipsnio teksto dalį.
• Rašyti pastabas.



Programos Mendeley įskiepis į programą 
Microsoft Word 



Redaguoti įterptas nuorodas

• Pasirinkti Insert Citation

• Atsistoti ant įterptos nuorodos ir spragtelėti

• Praleisti autorių pavardę – pažymėti „Suppress Author“



Sužinokite daugiau

• Efektyvus elektroninių mokslo išteklių 
naudojimas 
https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37

https://open.ktu.edu/course/view.php?id=37


Praktinės užduotys

• Programoje Mendeley susikurkite asmeninę paskyrą.
• Įdiekite įskiepius į naršyklę ir teksto redaktorių Word.
• Naudodami naršyklės įskiepį, įkelkite įrašą į Mendeley

programą iš šaltinio, neturinčio tiesioginio importavimo į 
programą Mendeley funkcijos, pvz., Google Scholar
<http://scholar.google.lt>.

• Programoje Microsoft Word įkelkite kelias nuorodas į tekstą 
ir pasirinktu stiliumi sudarykite literatūros sąrašą.

• Sukurkite grupę ir pakvieskite į ją keletą kolegų.

http://scholar.google.lt/

