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Bibliografijos ir PDF tvarkymas (2)

http://graphicssoft.about.com/od/digitalscra
pbooking/ig/Manly-Digital-Scrapbooking-

Kit/Oak-Tree.htm

http://julitools.en.made-in-
china.com/product/MqcmywkvlIVa/China-Axe-

with-Plastic-Coating-Handle-A601-.html

http://deadliestfiction.wikia.c
om/wiki/Chainsaw
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Bibliografijos 

tvarkymas 



Bibliografijos tvarkymas (1) 
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Bibliografijos tvarkymas (2) 

Bibliografijos tvarkymui skirtos programos (2015-03-12)

Pybliographer

Qiqqa

refbase

RefDB

Reference 
Manager

Referencer

RefWorks
Scholar's Aid

Sente

Wikindx

WizFolio

Zotero

Aigaion

Bebop

BibDesk

Biblioscape

BibSonomy

Bibus

Bookends

Citavi

CiteULike

Connotea

Docear

EndNote
JabRef

Jumper 2.0

KBibTeX

Mendeley
Papers
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Spausk čia ir pamatyk visas 
programas.

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software


Bibliografijos tvarkymas (3)

Biblioscape

Bibus

Bookends

Citavi

Docear

EndNote
Jumper 2.0

Mendeley
NoodleTools

Papers

Qiqqa

Reference Manager

RefWorks
Scholar's Aid

Sente

WizFolio

Zotero

Bibliografijos tvarkymui su palaikymu (2015-03-12)
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PDF

tvarkymas



PDF tvarkymas (1)
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PDF tvarkymas (2)

Bibliografijos tvarkymui su ir palaikymu

JabRef

Mendeley

Qiqqa

Zotero
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Programinių paketų 

palyginimas



Programinių paketų palyginimas (1)

http://www.refworks.com/

http://endnote.com/

https://www.zotero.org/

http://www.mendeley.com/
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Programinių paketų palyginimas (2)

Spausk čia ir pamatyk išsamų programinių paketų palyginimą. Prisijunk prie WIKIPEDIJOS ir 
papildyk arba pataisyk netikslius duomenis.

http://www.mendeley.com/compare-mendeley/ (prieiga 2015-03-12)
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Mendeley palyginimas

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://www.mendeley.com/compare-mendeley/


Programinių paketų palyginimas (3)

http://www.mendeley.com/compare-mendeley/ (prieiga 2015-03-12)
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http://www.mendeley.com/compare-mendeley/


Programinių paketų palyginimas (4)

http://www.mendeley.com/compare-mendeley/ (prieiga 2015-03-12) 16

http://www.mendeley.com/compare-mendeley/


Programos MENDELEY 

galimybės



www.mendeley.com

18

http://knowledgeutopia.files.wordpr
ess.com/2013/10/logo-elsevier.jpg

Sukurta Londone. 
Ją kūrė 
mokslininkai, 
absolventai ir 
programinės 
įrangos kūrėjai iš:

...

2013 metais ją 
įsigijo

Sukūrė 2008

...

http://www.mendeley.com/


Galimybės

Nuorodų valdymas

Skaityk ir komentuok

Įkelk ir sutvarkyk

Bendradarbiauk

Atsarginės kopijos ir mobiliosios galimybės

Tinklas ir paieška

Spausk čia ir 
paskaityk plačiau.

Spausk mėlynai 
pažymėtą tekstą ir 

skaityk plačiau
19

http://www.mendeley.com/features/


Nuorodų valdymas

Greitas ir paprastas įdiegimas
Kai programa Mendeley įdiegta. Priedas Word programai 
įdiegiamas trim paspaudimais. 

Citavimo stiliai
Greitai surask tau tinkamą citavimo stilių iš sparčiai 
augančios duomenų bazės, arba sukurk savo stilių su CSL 
redaktoriumi.

Kurk bibliografinius įrašus iš karto
Cituok dirbdamas Word programoje. Formuok citatas ir 
bibliografijos sąrašą automatiškai.

Lankstus formatavimas
Mendeley pasirūpins tinkamu bibliografijos sudarymu, todėl 
jūs galite visą dėmesį skirti rašymui.

Bendradarbiauk sudarydamas bibliografiją
Dalinkis sukurtais bibliografiniais įrašais su kolegomis 
privačiose grupėse. Kiekvienas kolega gali įkelti arba 
redaguoti esamus įrašus. 20

http://www.mendeley.com/features/reference-manager/
http://citationstyles.org/


Skaityk ir komentuok

Taupyk laiką naršydamas PDF dokumentus
Atverk kelis PDF dokumentus  skirtingose kortelėse. Skaityk, 
rašyk pastabas ir komentarus, ir iš karto pereik į savo 
bibliotekos langą.

Žymėk tekstą ir rašyk pastabas
Dirbk su dokumentu lyg jį būtum atsispausdinęs. Žymėk 
reikalingas teksto vietas ir klijuok priminimo lapelius.

Dalinkis savo pastabomis su kitais
Tiesiog sukurk privačią grupę, įkelk kolegas ir pradėk dalintis. 
Kai tik įterpi pastabą arba pažymi tekstą, pakeitimus iš karto 
mato tavo kolegos.

Išsaugok ir atspausdink savo pastabas
Visos sukurtos pastabos gali būti išsaugotos PDF dokumente. 
Todėl jas gali atsispausdinti kartu su dokumentu.
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http://www.mendeley.com/features/read-and-annotate/


Įkelk ir sutvarkyk

Rūšiuok PDF dokumentus
Savo PDF dokumentų tvarkymą patikėk Mendeley 
programai.  Matyk neseniai įkeltus dokumentus, žymėk 
mėgstamiausius ir sukelk dokumentus į sukurtus aplankus.

Lengvai rūšiuok
Kai įkeli PDF dokumentą programa automatiškai nuskaito jo 
meta duomenis (pavadinimą, autorių, žurnalą ir kita) ir 
bando surasti atitikmenis duomenų bazėje. 

Išsami paieška
Mendeley atlieka paiešką visoje bibliotekoje ir visuose PDF 
dokumentuose. Rezultatus gali matyti iš karto rinkdamas 
paieškos nuorodą.

Intuityvus naršymas
Paprasti ir aiškūs dokumentų pavadinimai. Naršyk savo 
biblioteką pagal autorius, antraštes arba žurnalus.
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http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/


Įkelk ir sutvarkyk

Įkelk iš interneto
Internetinis įkėlimas suteikia galimybę įkelti straipsnius, interneto 
puslapius ir kitus dokumentus į jūsų biblioteką.

Įkelk esamus įrašus iš kitų programų
Į Mendeley galima įkelti BibTeX, RIS ir EndNote XML dokumentus.
Todėl duomenis iš programų EndNote, Papers ir Zotero galime 
perkelti į savo biblioteką.

Įkėlimas iš darbastalio
Įkelk bet kurį PDF dokumentą arba aplanką tiesiogiai į Mendeley.
Ir iš karto gali žymėti pastabas ir cituoti.

Automatiškai stebėk aplankus
Pasirink stebimus aplankus. Jei į šiuos aplankus įkeli dokumentą jis 
automatiškai atsiranda tavo Mendeley bibliotekoje.
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http://www.mendeley.com/features/add-and-organize/
http://www.mendeley.com/import/


Bendradarbiauk

Komandos formavimas
Galima bendradarbiauti su 50 žmonių. Galima kurti neribotą 
skaičių privačių grupių, bei gauti neribotą talpyklą grupės 
bibliotekų duomenims talpinti.

Dalinkis straipsniais ir bendradarbiauk
Tiesiog sukurk atvirą arba privačia grupę ir dalinkis 
reikiamais straipsniais su kolegomis.

Patogus bendravimas
Grupės nariai gauna pranešimus jei buvo atlikti pakeitimai 
grupėje: 
• įkelti straipsniai; 
• parašyta žinutė arba komentaras; 
• pradedama diskusija.

Visos idėjos realiu laiku
Tuo pat metu vieną dokumentą gali peržiūrėti ir redaguoti ( 
įkelti pastabas ir komentarus) keli grupės nariai. Visi 
pakeitimai matomi visiems grupės nariams. 24

http://www.mendeley.com/features/collaborate/
http://www.mendeley.com/upgrade/team/


Atsarginės kopijos ir mobiliosios 

galimybės

Saugu ir prieinama iš bet kur
Nebėra rizikos, jog prarasite savo PDF dokumentus ar 
pastabas esančias juose. Suteikiama 1GB nemokama talpa 
serveryje. Sinchronizuojami bibliotekos duomenys internete, 
kompiuteryje ir išmaniuose įrenginiuose.

Galima naudoti kelis kompiuterius
Įdiek Mendeley visuose savo kompiuteriuose ir redaguok 
savo bibliotekos įrašus namie ir darbe.

Bet kuri operacinė sistema
Mendeley dirba su Windows, Mac ir Linux operacinėmis 
sistemomis.

Internete
Pasiek savo Mendeley biblioteką per interneto naršyklę 
prisijungdamas Mendeley.com. Naršyk savo bibliotekas ir 
tuose kompiuteriuose kuriuose neįdiegta Mendeley 
programa.

Išmanieji įrenginiai
Parsisiųsk programėles Apple arba Android įrenginiams.

25

http://www.mendeley.com/features/backup-sync-mobile/
http://www.mendeley.com/
https://itunes.apple.com/gb/app/mendeley-reference-manager/id380669300?mt=8
http://blog.mendeley.com/tipstricks/android-on-mendeley-an-app-guide/


Tinklas ir paieška

Atlik paiešką tarp milijonų straipsnių
Ieškok naudodamas Mendeley paiešką. Surastus 
dokumentus iš karto perkelk į savo Mendeley biblioteką.

Viešos grupės
Stebėk viešas grupes, kurios domisi ta pačia sritimi kaip ir tu
public groups.

Sukurk savo akademinį profilį
Sukurk savo profilį ir įkelk savo mokslinių pasiekimų 
rezultatus.

Surask naujus kolegas
Surask kolegą, ekspertą arba tyrėjų grupę, kurie dirba tavo 
srityje. 
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http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/
http://www.mendeley.com/research-papers/
http://www.mendeley.com/groups/


Programos MENDELEY 

naudos



Naudos (1)

Atliekant literatūros apžvalgą
Pradedant moksliniu tyrimų projektą svarbu tinkamai suformuluoti užduotis ir tikslus. Atlikti pirminę esamų tyrimų analizę. 

Šioje stadijoje puikiai tinka Mendeley.

Rašant straipsnį, apžvalgą arba ataskaitą
Literatūros apžvalga ir analizė. Literatūros šaltinių citavimas ir bibliografijos formavimas. 

Rengiant disertaciją
Literatūros apžvalga ir analizė. Literatūros šaltinių citavimas ir bibliografijos formavimas. 

Bendradarbiaujant su kolegomis ruošiant projektą arba dirbant 
laboratorijoje

Bendradarbiauk su kolegomis ir dalinkis tyrimų informacija, straipsniais bei kita metodine medžiaga.

Ieškant kolegų bendradarbiavimui
Visi kalba apie bendradarbiavimą. Bet kaip surasti kolegas ir partnerius su kuriais bendradarbiauti. 

Šiam darbui puikiai tinka Mendeley. 
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Naudos (2)

Aprašant savo dėstomą kursą
Įkelk į programą dėstomo kurso medžiagą. Dalinkis su studentais tyrimų rezultatais ir sukaupta bibliografija.

Didinant savo žinomumą
Bendrauk ir supažindink visus su savo atliekamais tyrimais. Ieškok konferencijų ir kitų mokslinių renginių. Sudėk savo 

straipsnius. Tada kiti autoriai galės juos skaityti ir cituoti. O tu galėsi matyti savo straipsnių citavimo ir skaitymo statistiką.

Ieškant publikavimui tinkamų žurnalų ir kolegų dirbančių tavo srityje
Tavo duomenis gali matyti didelis būrys mokslininkų. Taip padidėja galimybė surasti bendraminčių. Tu gali matyti žurnalus 

kuriuose publikuojasi tavo srities mokslininkai.

Reklamuojant ir rekomenduojant žurnalus kuriais pasitiki
Sukurk atviros prieigos grupę. Į ją sukelk savo žurnalo straipsnius su ribojama prieiga.

29
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Mendeley paketų sudėtis

Item Basic Individual Free Mendeley Institutional Edition

Personal library space 2 GB 5 GB

Shared library space 100 MB 20 GB

Private group size (collaborators) 3 Up to 25

# of private groups 1 Unlimited

Mendeley Suggest Tool No Yes

Institutional Home Page No Yes

Link resolver integration No Yes

Analytics Dashboard No Yes

Customer Support Services Via on-line only
•Elsevier OSCS
•Priority on-line support

Training Via on-line resource center only
•One customized train-the-trainer session
•Access to on-line resource center

Deployment Program Services No Yes

Alumni Policy No Yes

Mendeley institucinės versijos savybės
Lentelėje lyginama nemokama Mendeley versija su Mendeley institucine versija (2015-03-12):



Programos MENDELEY 

diegimas



www.mendeley.com

32

http://www.mendeley.com/


Paspaudus „Create free account“
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Paspaudus „Download“
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Paspaudus „Download“

35



Diegimas (1)
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Diegimas (2)
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Diegimas (3)
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Diegimas (4)
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Diegimas (5)
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Diegimas (6)
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Pirma kart paleidus
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Registracija
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Darbas su programa 

MENDELEY

1.13 versija



Programos langas pirma kart paleidus

Pradinis programos langas kai 
informacijos dar nėra. 45
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Nustatymai (1)

Nustatymų langą galite 
išsikviesti paspaudę menių 

juostoje „Tools“ ir pasirinkę iš 
sąrašo „Options“ 



Nustatymai (2)

Bendrasis langas kuriame 
nurodomi registracijos 
duomenys. Ir programa 

susiejama su jūsų paskyra.
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Nustatymai (3)

Pasirink laukus kuriuos nori 
matyti straipsnio aprašymo 

lange.
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Nustatymai (4)

PDF dokumentų tvarkymo 
taisyklės. Rekomendacijos 
pateiktos kitoje skaidrėje.

49



50

Nustatymai ir rekomendacijos (1)

Sukurkime aplankus „LITERATURA“ ir „LITERATUROS ARCHYVAS“ 
diske „C“ arba „D“. Prieš kurdami šiuos aplankus pažiūrėkite ar jūsų 

diske yra pakankamai vietos. 
(VISI JŪSŲ STRAIPSNIAI)*2 = (REIKALINGA VIETA DISKE)

(pvz. C:\LITERATURA\, C:\LITERATURA ARCHYVAS\)



Nustatymai ir rekomendacijos (2)

„Organize my...“
Rekomenduoju „Copy file to“ 

pasirinkti sukurtą aplanką 
C:\LITERATURA\.

„Sort files into...“
Rekomenduoju aplankų kūrimui 
naudoti tik „Journal“, nes tada 

aiškiai matysime atidarę žurnalą 
kiek ten publikacijų, kurios mums 

yra naudingos. Taip galime 
išsirinkti ir mūsų rankraščiui 

tinkamą žurnalą.

„Rename document...“
Straipsnio pavadinimo 

nustatymuose galime nieko 
nekeisti.

Dirbant su straipsniais siūlau nuimti varneles nuo „Sort...“ 
ir „Rename...“, nes programa realiu laiku vykdo 

atnaujinimus. Dėl to naudojama daugiau kompiuterio 
resursų ir sulėtėja darbas. Atlikus visus tvarkymus varneles 
uždedame ir leidžiame programai atlikti PDF dokumentų 

grupavimą. 51



Nustatymai (5)

Pasirink aplankus kuriuose 
talpinami PDF dokumentai.
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Nustatymai ir rekomendacijos (3)

Rekomenduoju stebimus 
aplankus pasirinkti du: 

„LITERATURA“ ir „LITERATUROS 
ARCHYVAS“.

Į aplanką „LITERATUROS ARCHYVAS“ 
bus įdedami visi netvarkyti jūsų PDF 

dokumentai. Parsisiųstą PDF 
dokumentą galite kelti į šį aplanką. 
Dokumentas automatiškai atsidurs 

Mendeley bibliotekoje. 

Jei dėl programos kaltės su jūsų PDF 
dokumentais kas nors nutiktų, visada 

juos rasite aplanke „LITERATUROS 
ARCHYVAS“.

ALTERNATYVA:
Naudoti „SKYDRIVE“, „GOOGLE 
DRIVE“, „DROPBOX“ arba įsigyti 

talpinimo vietos Mendeley 
serveriuose. Šios talpyklos 

automatiškai apsaugo dokumentus, 
todėl visada galima atstatyti ištrintą 
dokumentą. Tokiu atveju nebereikia 

naudoti aplanko „LITERATUROS 
ARCHYVAS“. 53



Nustatymai (6)

Formuok BibTeX biblioteka.

Rekomenduoju naudoti jei 
dirbate su LaTeX produktu

54



Nustatymai (7)

Susiek savo Mendeley su 
Zotero ir CiteULike.

55



Nustatymai ir rekomendacijos (4)

Rekomenduoju susieti ZOTERO ir CiteULike su Mendeley tik 
pirmuoju etapu. 

Nes su ZOTERO nėra dvipusio ryšio. Duomenys nukopijuojami iš 
ZOTERO bet atgal į ZOTERO nesukeliami jei buvo pataisyti pas jus. 

Todėl gali atsirasti dublikatų kuriuos po to reikės sutvarkyti.  
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Nustatymai (8)

Papildomi nustatymai 
jungiantis prie interneto. 

Paliekame pagal nutylėjimą. 
Jei yra poreikis papildyti šiuos 
duomenis pasitark su kolega, 

kuris atsakingas už 
kompiuterių priežiūra.
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Įkėlus straipsnius

Taip atrodo vaizdas kai į 
programą sukelti straipsniai.
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Lango laukai (1)

Paieškos laukelis

Bibliotekos medis

Kontaktai

Nuorodos 59

Menių juosta

vardenis@vgtu.lt

Vardenis Pavardenis



Lango laukai (2)

Straipsniai

Straipsnio 
aprašymas

60



Lango laukai (3)

Šiuose laukuose matome visą 
informaciją apie straipsnį. Šia 
informaciją galime papildyti 
savo nuožiūra. Arba įvedus 

skaitmeninį objekto 
identifikatorių (DOI) leisti 

programai padaryti tą 
automatiškai.

Laukelyje „TAGS“ 
rekomenduoju įrašyti kelis 
reikšminius žodžius, kurie 

jums yra aiškūs ir suprantami. 
61



PDF skaityklė

Šiame lange skaitome ir 
dirbame su PDF dokumentu. 

Įterpiame komentarus, 
pabraukiame tekstą.
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Dublikatai (1)

Dublikatų 
paieška

Paspaudus „Check for...“ programoje 
atliekama dublikatų paieška. Suradus ir 
suliejus dublikatus taip pat suliejami ir 

pašalinami besikartojantys PDF dokumentai. 
Šio proceso metu kai kurie PDF dokumentai 

gali prapulti. Bent taip buvo senesnėse 
programos versijose (1.1-1.5). 

Todėl rekomendacijose ir nurodyta turėti 
aplanką „LITERATURA ARCHYVAS“ arba 

naudoti internetines talpyklas.
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Dublikatai (2)

Surastų dublikatų 
kiekis

Išskleidus matome, 
kurie dokumentai 

laikomi dubliuotais

Čia patvirtiname jog 
sutinkame kad būtų 
atliktas sujungimas

Varnelėmis nurodome 
kuri informacija teisinga

Dublikatų sutapimo 
rodiklis, kuo didesnis 
užpildymas tuo labiau 

sutampa
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Citavimas su programa 

MENDELEY



Citavimas su programa MENDELEY (1)

Įdiegiame priedą skirtą 
Microsoft Office Word 

programai.
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Citavimas su programa MENDELEY (2)

Citavimo įrankiai programoje 
WORD

67



Citavimas su programa MENDELEY (3)

Pasirinkus Mendeley 
programoje norimus cituoti 
šaltinius spaudžiame „Send 
Citation to...“ ir šio šaltinio 

citata atsiranda tekste.

Pasirinkus kelias citatas 
matome tokį vaizdą

68



Citavimas su programa MENDELEY (4)

Citavimo stiliai. Norimą stilių 
pasirenkame iš pateikto 
sąrašo. Jei stiliaus nėra 

spaudžiame „More Styles...“

69

Atidaromas programoje 
Mendeley esantis citavimo 

stilių medis.
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Citavimas su programa MENDELEY (5)

Jei nerandate norimo stiliaus 
galite pakeisti esamą stilių ir jį 

išsaugoti kaip savo.

Pasirinkite stilių kurį ruošiatės 
keisti. Spauskite dešiniu 

klavišu ir iš menių pasirinkite 
„Edit Style“.

1

1

2

2 Internetinėje naršyklėje 
atsidaro naujas langas, 

paspaudžiame „Accept“  

3
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Citavimas su programa MENDELEY (6)

Atsidariusiame lange galime 
atlikti norimus pakeitimus.   

3

3

Jei šis uždavinys jums yra per 
sudėtingas, kreipkitės į 

atitinkamą leidėją ir prašykite, 
kad jie sukurtų reikiamą stilių. 



Citavimas su programa MENDELEY (7)

Pasirinkus komandą „Insert 
Bibliography“ pasirinktoje 

vietoje sukuriamas 
bibliografijos sąrašas.

72



Citavimas su programa MENDELEY (8)

Jei norime turėti tekstą „švarų“ be 
papildomos informacijos iš programos 

Mendeley. Galime pasirinkti šią 
komandą „Wihout Mendeley Fields“

73



Informacijos įkėlimas iš 

interneto



Informacijos įkėlimas iš interneto (1)

Spaudžiame ir 
vykdome 

nurodymus

75

Atidarykite „Mendeley“ 
puslapį interneto naršyklėje. 
Susiraskite apačioje esančią 

naudingų nuorodų skiltį (ang. 
Useful Links).
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Mendeley turi prieigą prie
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Informacijos įkėlimas iš interneto (2)

FIREFOX INTERNET EXPLORER

Atsidariusiame lange surandame užrašą 
„Import to Mendeley“. Su dešiniu pelės 

klavišu paspaudžiame šį užrašą. 
Atsidariusiame menių pasirenkame „Saitą 

įrašyti į adresyną“ arba „Add to favorites...“. 



Informacijos įkėlimas iš interneto (3)

FIREFOX nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (4)

FIREFOX nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (5)

INTERNET EXPLORER nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (6)

INTERNET EXPLORER nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (7)

Suradus norimą šaltinį internete 
spaudžiame „Import to Mendeley“.
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Informacijos įkėlimas iš interneto (8)

Atsidaro langas kuriame pasirenkame 
norimus šaltinius ir spaudžiame „Import“.
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Informacijos įkėlimas iš interneto (9)

Pasirinktas šaltinis įkeltas į jūsų Mendeley 
biblioteką.



MENDELEY internete



MENDELEY internete (1)

Asmeninis 
profilis

Profilio 
užpildymo būklė

Užpildydami savo profilį 
suteikiame kitiems kolegoms 

galimybę mus surasti ir 
bendradarbiauti
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MENDELEY internete (2)

Matome profesoriaus 
užpildyta profilio langą. Kurį 

gali matyti kiekvienas 
Mendeley vartotojas.
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MENDELEY internete (3)

Paskyros 
duomenys

Čia nustatome įvairius 
parametrus susijusius su 

mūsų paskyra ir jos 
prieinamumu kitiems. Kokio 

tipo pranešimus galime gauti. 
Kas gali matyti mūsų paskyrą 

ir kita.

Paskyros 
nustatymų juosta
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MENDELEY internete (4)

Šiame lange matoma veikla, 
kurią atliekame dirbdami su 

Mendeley.
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MENDELEY internete (5)
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Šiame lange pateiktas 
analogiškas mūsų sukauptos 

bibliotekos langas kaip ir 
programoje Mendeley.



MENDELEY internete (6)

Paieškos langas

Disciplinos

Populiariausi 
žurnalai

Straipsniai

Šiame lange galime atlikti 
straipsnių paiešką. Pasirinkti 
savo discipliną arba žurnalą.
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MENDELEY internete (7)

Populiariausios 
grupės

Populiariausi 
straipsniai

Aktyviausi nariai

Populiariausi 
raktažodžiai

Disciplinos 
santrauka

Disciplinos sritys

Pasirinktos disciplinos lange 
matome žmones, kurie dirba 
šioje srityje. Taip pat matome 

straipsnius, raktažodžius ir 
grupes, kurios susijusios su 

pasirinkta disciplina
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MENDELEY internete (8)

SkaitytojaiSusiję straipsniai
Išsaugoti į savo 

biblioteką

Santrauka

Pavadinimas 
autorius  ir t.t.

Glausta informaciją apie 
straipsnį.
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MENDELEY internete (9)

Mano sukurtos 
grupės

Grupių lange matome savo 
sukurtas grupes.
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MENDELEY internete (10)

Mano kontaktai

Kontaktų paieška

Kontaktų lange matome 
kolegas su kuriais 

bendradarbiaujame.
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Programėlės sukurtos naudojant Mendeley 

taikomųjų programų programavimo sąsają 

(API)

Mendeley to Amazon Kindle Mendeley Android app 



Grįžtamasis ryšys
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Grįžtamasis ryšys (1)

Atidarykite „Mendeley“ puslapį 
interneto naršyklėje. Susiraskite 
apačioje esančią palaikymo skiltį 

(ang. Support). Paspauskite 
„Feedback“.
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Pagalba vartotojui

http://community.mendeley.com/guides

http://community.mendeley.com/guides
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Grįžtamasis ryšys (2)

Atsidariusiame lange galite 
matyti: karščiausias, 

populiariausias, naujausias, 
idėjas kurias pasiūlė 

vartotojai. 

Galite balsuoti už jums 
labiausiai patikusias idėjas.

Galite matyti idėjos statusą. 
Ar programuotojai diegia šį 
papildymą į programą ir t.t.

Galite pateikti savo idėją.



Naudingos nuorodos ir 

literatūra



Naudingos nuorodos

• Programinių paketų palyginimas 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software>

• Programinis paketas Mendeley http://www.mendeley.com/, 

• Programinis paketas Zotero <https://www.zotero.org/>

• Programinis paketas Endnote <http://endnote.com/>

• Programinis paketas Refworks <http://www.refworks.com/>

• Pristatymas programos Zotero <http://prezi.com/cz4q17qjsyjp/zotero-part-

i/?res_nr=1&sis=2616011566>

• Pristatymas programos RefWorks http://prezi.com/o0rffx0mluvv/introduction-to-

refworks/?res_nr=1&sis=1020801400

• Produktų (Endnote, Refworks, Zotero, Mendeley) galimybių pristatymas 

<http://prezi.com/dvgcae5umdju/reference-management/>

• Mokslininko identifikacijos sistema http://about.orcid.org/

• Pagalba dirbantiems su Mendeley http://community.mendeley.com/guides,  

http://support.mendeley.com/

• Mokslinio turinio analizė ir dalinimasis http://ropensci.org/

• Mendeley atviroji platforma http://dev.mendeley.com/overview/why_use_platform.html

• Mendeley bendruomenės blogas http://blog.mendeley.com/

• Zotero bendruomenės blogas https://www.zotero.org/blog/

• Endnote bendruomenės blogas http://endnote.com/blog 102
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Naudingi video siužetai

• Start Your Research with EndNote <http://www.youtube.com/watch?v=qd6IUj85tpA>

• Meet Zotero: Part I – Setup <http://www.youtube.com/watch?v=SgdrnxlzV8Y>

• Mendeley Tutorial 1 http://www.youtube.com/watch?v=U6yXHZATKrM

• Mendeley video pamokos http://community.mendeley.com/guides/videos
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