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Kuriuos citavimo įrankius naudojate?

Prašau užpildykite trumpą 
apklausą. Pažymėkite 

įrankius, kuriuos naudojate 
rengdami mokslo darbus.

https://goo.gl/forms/nsZK2tDo846bz3og1

https://goo.gl/forms/nsZK2tDo846bz3og1
https://goo.gl/forms/nsZK2tDo846bz3og1
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Kuriuos socialinius tinklus naudojate?

Prašau užpildykite trumpą 
apklausą. Pažymėkite 

socialinius tinklus, kuriuos 
naudojate mokslinei veiklai.

https://goo.gl/forms/H9mLAzxnvF0PKOjG2

https://goo.gl/forms/H9mLAzxnvF0PKOjG2
https://goo.gl/forms/H9mLAzxnvF0PKOjG2
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Bibliografijos ir PDF tvarkymas (1)

6http://36.media.tumblr.com/5cbd642358a9b3eb547efa6
6e018fd4b/tumblr_mqkg2icebG1qzh8wko10_1280.jpg

http://julitools.en.made-in-china.com/product/MqcmywkvlIVa/China-Axe-
with-Plastic-Coating-Handle-A601-.html
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Bibliografijos ir PDF tvarkymas (2)

http://graphicssoft.about.com/od/digitalscrapbooking/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.com/wiki/Chainsaw



Bibliografijos ir PDF tvarkymas (3)

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRp4tmT93z6YI8InKwexQBADA27qsowjuD6sZReFf-HzyouHYQc8Q
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Bibliografijos tvarkymas (1) 
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Bibliografijos tvarkymas (2) 

Bibliografijos tvarkymui skirtos programos (2020-04-29)
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Spausk čia ir pamatyk visas 
programas.

Citavimo stilių ryšių schema

Qiqqa
ReadCube Papers (now Papers)
refbase
RefDB
Reference Manager
Referencer
RefME
RefWorks
SciRef
Sente
Wikindx
WizFolio
Zotero

Bebop
BibBase
BibDesk
Biblioscape
BibSonomy
Bibus
Bookends
Citavi
CiteULike
colwiz
EndNote
F1000Workspace
JabRef
KBibTeX
Mendeley
Paperpile
Pybliographer

Citavimui skirti įrankiai

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1JWZ0NQ3P-VN3B44-C729/Bibliographic%20tools.cmap
https://www.g2.com/categories/reference-management


Bibliografijos tvarkymas (3)

Bibliografijos tvarkymui su palaikymu (2020-04-29)
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Biblioscape
Bibus
Bookends
Citavi
colwiz
EndNote
F1000Workspace
JabRef
Mendeley
Qiqqa
ReadCube (now Papers)
Reference Manager
RefWorks
SciRef
Sente
WizFolio
Zotero
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PDF tvarkymas (1)
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PDF tvarkymas (2)

Bibliografijos tvarkymui su ir palaikymu

JabRef

Mendeley

Qiqqa

Zotero
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4 Programinių paketų 

palyginimas

Turinys



Ieškant tinkamo sprendimo

http://www.refworks.com/

http://endnote.com/
https://www.zotero.org/

http://www.mendeley.com/
17

Microsoft WORD

2009-10

2010-022010-04

Nuo 2010-08 iki dabar

2009-06

http://www.refworks.com/
http://endnote.com/
https://www.zotero.org/
http://www.mendeley.com/


Programinių paketų palyginimas (2)

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

18

Citavimui skirti įrankiai ir jų palyginimas

Diskusijų grupė „What is the best reference management software?“

Toronto universitetas „What's the best citation management software for me? “

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software
https://www.g2.com/categories/reference-management
https://www.researchgate.net/post/What_is_the_best_reference_management_software
https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=250610&p=1671260


5 Programos MENDELEY 

galimybės

Turinys



www.mendeley.com

20

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/


Mendeley pagalbinė medžiaga

Mendeley 
bibliografijos 

tvarkymo vadovas
Mendeley citavimas Darbastalis Žiniatinklis

Citavimo papildinys GrupėsAndroidiOS

Privačios grupės CSL redaktorius Diegimo vadovas Informacija leidėjams

Citavimo vadovas Žiniatinklio importuotojas

https://www.mendeley.com/guides/mendeley-reference-manager
https://www.mendeley.com/guides/mendeley-cite
https://www.mendeley.com/guides/desktop
https://www.mendeley.com/guides/web
https://www.mendeley.com/guides/using-citation-editor
https://www.mendeley.com/guides/groups
https://www.mendeley.com/guides/android
https://www.mendeley.com/guides/ios
https://www.mendeley.com/guides/private-groups
https://www.mendeley.com/guides/csl-editor
https://www.mendeley.com/guides/download-mendeley-desktop/windows/instructions
https://www.mendeley.com/guides/information-for-publishers
https://www.mendeley.com/guides/citation-guides
https://www.mendeley.com/guides/web-importer


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
22

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. 23

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.

24

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.

25

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.

26

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. 27

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.

28

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. 

29

http://www.mendeley.com/features/network-and-discover/
http://www.mendeley.com/research-papers/


30

Išmanieji įrenginiai

Paruošėme oficialią "Android" programą skirtą 
"Mendeley" šeimai. Atsisiųskite mūsų 
programą ir pradėkite naudoti.

"Mendeley" naudojimas "iPhone", "iPad" ar 
kituose "iOS" įrenginiuose negali būti 
paprastesnis. Atsisiųskite mūsų programą ir 
pradėkite naudoti.

https://www.mendeley.com/guides/android
https://www.mendeley.com/guides/ios
https://www.mendeley.com/guides/ios
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Mendeley paketų sudėtis, institucinis paketas 

(1)

Beyond a Reference Manager Tool
Mendeley Institutional Edition is the enterprise edition of Elsevier’s
leading workflow tool. It enriches the Mendeley solution which is
trusted by 6+ million users to stay up-to-date, collaborate, manage
references, benchmark, showcase their work and find opportunities
with goal-based insights and management capabilities.

Free Mendeley Mendeley Institutional Edition

Premium institution-wide 
collaboration features

No Yes

Number of private groups 5 Unlimited
Private group size 25 100
Personal library storage space 2 GB 100 GB
Shared library storage space 100 MB 100 GB
Usage analytics No Yes
Content consumption analytics No Yes

Link resolver integration No Yes
Alumni Policy No Yes
24/5 Customer support service No Yes

Custom designed user awareness and 
adoption program

No Yes
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Mendeley paketų sudėtis, padidintos debesų 

talpyklos (2)

Nemokama versija 
suteikia 2GB vietos



6 Programos MENDELEY 

naudos

Turinys
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Pagrindinės Mendeley naudos

Visus straipsnius
laikykite vienoje vietoje
Sukurkite savo asmeninę 

Mendeley biblioteką 
organizuokite, ieškokite ir 

skaitykite visus savo 
straipsnius

Laikykite visas savo 
pastabas vienoje vietoje

Mendeley užrašų 
knygutė leidžia vienoje 
vietoje laikyti visus PDF 

dokumentus juos 
pasižymėti ar palikti 

pastabas

Cituokite sklandžiai
Mendeley citavimo 

įrankiai leidžia integruoti 
Mendeley su Word 

teksto redaktoriumi. 
Galimas ir naujas 
papildinys skirtas 

"Microsoft® Word",
Gaukite Mendeley cite iš 

Microsoft AppSource

https://www.mendeley.com/cite/word/install


7 Programos MENDELEY 

diegimas

Turinys



www.mendeley.com

36

http://www.mendeley.com/


Paspaudus „Create free account“

37



Programos atsiuntimas „Download Mendeley“

38

Installation Guide for Mendeley 
Desktop for Windows

https://www.mendeley.com/guides/download-mendeley-desktop/windows/instructions


Diegimas (1)

39



Diegimas (2)

40



Diegimas (3)

41



Diegimas (4)

42



Diegimas (5)

43



Diegimas (6)

44



Pirma kart paleidus

45



Registracija

46



8 Darbas su programa 

MENDELEY

1.19 versija

Turinys



Programos langas pirma kart paleidus

Pradinis programos langas kai 
informacijos dar nėra. 48
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Nustatymai (1)

Nustatymų langą galite 
išsikviesti paspaudę menių 

juostoje „Tools“ ir pasirinkę iš 
sąrašo „Options“ 



Nustatymai (2)

Pasirink laukus kuriuos nori 
matyti straipsnio aprašymo 

lange.

50



Nustatymai (3)

PDF dokumentų tvarkymo 
taisyklės. Rekomendacijos 
pateiktos kitoje skaidrėje.

51
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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. 53



Nustatymai (4)

Pasirink aplankus kuriuose 
talpinami PDF dokumentai.

54



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“. 55



Nustatymai (5)

Formuok BibTeX biblioteka.

Rekomenduoju naudoti jei 
dirbate su LaTeX produktu

56



Nustatymai (6)

Susiek savo Mendeley su 
Zotero ir CiteULike.

57



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.  

58



Nustatymai (7)

Papildomi nustatymai 
jungiantis prie interneto. 

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

kuris atsakingas už 
kompiuterių priežiūra.

59



Įkėlus straipsnius

Taip atrodo vaizdas kai į 
programą sukelti straipsniai.

60



Lango laukai (1)

Paieškos laukelis

Bibliotekos medis

Kontaktai

Nuorodos 61

Menių juosta

vardenis@vgtu.lt

Vardenis Pavardenis



Lango laukai (2)

Straipsniai

Straipsnio 
aprašymas

62



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. 
63



PDF skaityklė

Šiame lange skaitome ir 
dirbame su PDF dokumentu. 

Įterpiame komentarus, 
pabraukiame tekstą.

64



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.

65



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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9 Citavimas su programa 

MENDELEY

Turinys
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Word įskiepis (1)

Mendeley Cite

Launch the add-in

After you install the add-in, you can launch it 

by choosing the add-in button on the 

References tab

On the References tab

Cite with Mendeley

Need more help?
Return to your internet browser or copy this link 
into your browser:

https://store.office.com/destroute?osid=4fd366b6

-6d8b-40f4-ba75-

b17fb190ec55&ai=WA104382081&rs=en-
001&ta=HE

https://appsource.microsoft.com/lt-LT/product/office/wa104382081
https://store.office.com/destroute?osid=4fd366b6-6d8b-40f4-ba75-b17fb190ec55&ai=WA104382081&rs=en-001&ta=HE
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Word įskiepis (2)



Word įskiepis (3)

Įdiegiame priedą skirtą 
Microsoft Office Word 

programai.
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Citavimas su programa MENDELEY (1)

Citavimo įrankiai programoje 
WORD
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Citavimas su programa MENDELEY (2)

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

citata atsiranda tekste.

Pasirinkus kelias citatas 
matome tokį vaizdą

72



Citavimas su programa MENDELEY (3)

Pasirinkus komandą „Insert 
Bibliography“ pasirinktoje 

vietoje sukuriamas 
bibliografijos sąrašas.
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Citavimas su programa MENDELEY (4)

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

spaudžiame „More Styles...“

74

Atidaromas programoje 
Mendeley esantis citavimo 

stilių medis.
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VGTU citavimo stilius

„Citavimo nuorodų tekste pateikimas ir literatūros sąrašo sudarymas APA 

stiliumi

Atsižvelgiant į nuolat tobulėjančias skaitmenines technologijas ir siekiant autoriams palengvinti darbą su cituojamos

literatūros sąrašais, o redaktoriams sumažinti krūvį tikrinant cituojamus šaltinius, tam, kad būtų kuo tikslesni sąrašai,

pereinama prie tarptautinio plačiai paplitusio APA (American Psychological Association, liet. Amerikos psichologijos

asociacija) citavimo standarto. APA standartas yra itin panašus į iki 2017 m. pabaigos taikytą unikalų VGTU citavimo stilių ir

jau yra įdiegtas daugelyje specializuotų programų (Zotero, Mendeley, RefWorks ir kt.), kurios labai populiarios tarp

mokslininkų. Čia pateiktas bibliografinių nuorodų sudarymo ir pateikimo tekste stilius atsižvelgiant į lietuvių kalbos specifiką
keistas nedaug (t. y. lietuviškuose leidiniuose brūkšnys tarp puslapių nurodant ribas rašomas ilgas).

Pavyzdžiuose pateikiami tik privalomi į literatūros sąrašą įtraukto šaltinio elementai, tačiau papildoma informacija (pvz.,

bendras knygos puslapių skaičius) gali būti naudinga ir palengvinti cituojamos literatūros paieškas. Šaltinių literatūros

sąraše negalima versti iš originalo kalbos – tik transliteruojama pagal JAV Kongreso bibliotekos unifikuotas
taisykles: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html“

Pagal VGTU leidyklos puslapyje pateiktas 
rekomendacijas visi leidiniai (kursiniai projektai, 

bakalauro, magistro, disertacijos ir pan.) cituojami 
APA (American Psychological Association, liet. 

Amerikos psichologijos asociacija) stiliumi

https://leidykla.vgtu.lt/index.php?id_cms=26&controller=cms&id_lang=2
https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html
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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. 
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Citavimo stiliaus CSL redagavimas (1)

Sukurk institucijos arba žurnalo 
citavimo stilių taikydamas atviro 
kodo citavimo kalbą CSL. Sukurtą 
stilių patalpink atviroje duomenų 
bazėje. Šį formatą palaiko apie 20 

citavimo programinių paketų

http://citationstyles.org/

http://citationstyles.org/
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Citavimo stiliaus CSL redagavimas (2)



Citavimo laukų pašalinimas iš dokumento

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

Mendeley. Galime pasirinkti šią 
komandą „Wihout Mendeley Fields“

80
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Citavimo stiliaus paaiškinimai

https://www.mendeley.com/guides/citation-guides


10 Informacijos įkėlimas iš 

interneto

Turinys
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Mendeley turi prieigą prie šių duomenų bazių



Informacijos įkėlimas iš interneto (1)

Spaudžiame ir 
vykdome 

nurodymus

84

Atidarykite „Mendeley“ 
puslapį interneto naršyklėje. 
Susiraskite apačioje esančią 

naudingų nuorodų skiltį (ang. 
Useful Links).
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Informacijos įkėlimas iš interneto (2)



Informacijos įkėlimas iš interneto (3)

CHROME nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (4)

FIREFOX nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (5)

INTERNET EXPLORER, SAFARI nustatymai

88
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Informacijos įkėlimas iš interneto (6)

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 (7)

FIREFOX nustatymai
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Informacijos įkėlimas iš interneto (8)

INTERNET EXPLORER nustatymai

91
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Informacijos įkėlimas iš interneto (9)

Suradus norimą šaltinį internete 
spaudžiame „Mendeley“ įskiepį

Atsidaro langas kuriame pasirenkame 
norimus šaltinius ir spaudžiame „Import“.
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Informacijos įkėlimas iš interneto (10)

Pasirinktas šaltinis įkeltas į jūsų Mendeley 
biblioteką.



11 MENDELEY internete

Turinys



MENDELEY internete (1) profilis

Užpildydami savo profilį 
suteikiame kitiems kolegoms 

galimybę jus surasti ir su 
jumis bendradarbiauti

95

Asmeninis 
profilis



MENDELEY internete (2) vartotojo nustatymai

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 96



MENDELEY internete (3) naujienų siena

Šiame lange matoma veikla, 
kurią atliekame dirbdami su 

Mendeley.

97



MENDELEY internete (4) asmeninė biblioteka

98

Šiame lange pateiktas 
analogiškas mūsų sukauptos 

bibliotekos langas kaip ir 
programoje Mendeley.

https://www.mendeley.com/library/


MENDELEY internete (5) Pasiūlymai

Siūlomi straipsniai ir 
mokslininkai atsižvelgiant į 
jūsų bibliotekoje surinktą 

informaciją.

99

https://www.mendeley.com/suggest/


MENDELEY internete (6) Grupės

Grupių lange matome savo 
sukurtas grupes ir grupes prie 

kurių esame prisijungę.
Kviečiu susirasti grupes iš 

atliekamų tyrimų srities ir prie 
jų prisijungti 

100

https://www.mendeley.com/community/


MENDELEY internete (7) Grupė

Populiariausi 
straipsniai

Grupės nariai

Grupės naujienų 
srautas

Grupės 
apibūdinimas

Pasirinktos grupės lange 
matome žmones, kurie 

susidomėję šia sritimi. Taip 
pat matome straipsnius, kurie 
susijusios su pasirinkta grupe

101

https://www.mendeley.com/community/vilnius-gediminas-technical-university-(vgtu)/


MENDELEY internete (8) Straipsnis

Bibliografinė 
informacija

Skaitytojų 
statistika

Citavimo stilių 
pasirinkimas

Autoriaus 
raktažodžiai

Skaitytojai

Santrauka

Pasirinktos mokslinį šaltinį 
lange matome kiek tyrėjų 

perskaitė straipsnį kiek kartų 
jų pacitavo. Taip pat matoma 
įvairi informacija susijusi su 

straipsniu: santrauka; raktiniai
žodžiai; citatos; nuorodos;
skaitytojų statistika ir kt.

102

Pavadinimas 
autorius  ir t.t.

Išsaugoti į savo 
biblioteką
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MENDELEY internete (9) Duomenų saugykla

Speciali terpė skirta dalintis tyrimų 
rezultatais. Mokslininkai ir 

institucijos gali patalpinti savo 
tyrimų rezultatus. Tyrimams gali 

būti priskiriamas citavimas. Tyrimai 
saugiai talpinami nes jų apsaugai 

taikomas „CoreTrustSeal“ 
sertifikatas. Taip pat galima stebėti 

tyrimų eigą. 

https://data.mendeley.com/


MENDELEY internete (10) Karjera

Jei ieškai darbo vietos 
arba galimų vietų 
stažuotiems gali 
pasinaudoti šioje 
skiltyje pateikta 

informacija.
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MENDELEY internete (11) Finansavimas

Jei ieškai mokslinių 
bendradarbių arba 

projektų gali 
pasinaudoti šioje 
skiltyje pateikta 

informacija.
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MENDELEY internete (12) Paieška

Paieškos langas

Straipsniai

Šiame lange galime atlikti 
straipsnių paiešką. Pasirinkti 
savo discipliną arba žurnalą.

106

Žmonės

Grupės
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Programėlės sukurtos naudojant Mendeley 

taikomųjų programų programavimo sąsają 

(API)

Mendeley to Amazon Kindle



12 Pagalbos centras

Turinys
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Pagalbos centras (1)

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

(ang. Support). Šioje skiltyje 
rasite pagalbinę medžiagą.
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Pagalbos centras (2)

Pagalbos centre galite rasti 
atsakymus į klausimus kaip 

naudotis Mendeley įrankiais. 
Taip pat naudingų patarimų 

susijusių su programos 
naudojimu. Galite užduoti 
klausimus ir diskutuoti su 
bendruomenės nariais.

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
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Pagalbos centras (3)

https://www.mendeley.com/guides

Pagalbos centre galite rasti 
atsakymus į klausimus kaip 

naudotis Mendeley įrankiais. 
Taip pat naudingų patarimų 

susijusių su programos 
naudojimu.

https://www.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides


13 Kiti mokslininkų 

socialiniai tinklai

Turinys
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Mokslininkų socialiniai tinklai

http://www.researchgate.net/

https://scholar.google.lt/

Online collaboration: Scientists and the social 
network

Kitų socialinių tinklų sąrašas 01

Kitų socialinių tinklų sąrašas 02

http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
https://scholar.google.lt/
https://scholar.google.lt/
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
https://makeawebsitehub.com/social-media-sites/


14 Mokslinių išteklių paieška

Turinys
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Mokslinių išteklių paieška

100 Search Engines For 

Academic Research

ATVIROS PRIEIGOS 
DUOMENŲ BAZĖS

LAIKINOS PRIEIGOS 
DUOMENŲ BAZĖS

https://scholar.google.lt/

https://www.teachthought.com/learning/100-search-engines-for-academic-research/
https://vb.vgtu.lt/primo-explore/search?vid=VGTU&lang=lt_LT
https://www.vgtu.lt/biblioteka/elistekliai/duomenu-bazes/atviros-prieigos/286569
https://www.vgtu.lt/biblioteka/elistekliai/duomenu-bazes/laikinos-prieigos/286807
https://scholar.google.lt/
https://scholar.google.lt/
https://www.sciencedirect.com/


15 Naudingos nuorodos ir 

literatūra

Turinys



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 117
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http://prezi.com/o0rffx0mluvv/introduction-to-refworks/?res_nr=1&sis=1020801400
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https://www.zotero.org/blog/
http://endnote.com/blog


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

• Mendeley Youtube kanalas 

https://www.youtube.com/channel/UCnaozZWUVmrfuUaydpNWmeQ
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