Mendeley yra nemokama citavimo tvarkymo programinės įrangos sistema, kuri
padeda jums tvarkyti, dalintis, skaityti, komentuoti ir cituoti savo mokslinius darbus. Taip pat tai
akademinis socialinis tinklas, kuris padeda jums tvarkyti savo dokumentus internete, rasti mokslinių
straipsnių tendencijas ir statistiką, ir jungtis su kitais tyrėjais visame pasaulyje.
Nemokama Mendeley versija leidžia saugoti iki 2 GB informacijos.
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Mendeley Desktop

1. Paskyros kūrimas
Pirmą kartą jungiantis reikės prisiregistruoti.
Interneto naršyklėje įveskite adresą www.mendeley.com Registracijai įveskite savo vardą,
pavardę, elektroninio pašto adresą, ir spauskite

.

Sukurkite slaptažodį, pasirinkite savo studijų kryptį, mokslo statusą ir spauskite „Download
Mendeley“ ikonėlę, įdiegti Mendeley į savo kompiuterį.

Atidarykite ir paleiskite failą.
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Jūsų kompiuteryje atsiras štai tokia Mendeley Desktop ikonėlė
atsidarytumėte programą.

. Paspauskite ją, kad

Pagrindinis „Mendeley Desktop“ langas

Kurti ir tvarkyti aplankus, grupes

Sukelti įrašai (citatos arba lentelės vaizdas)

Pridėti žymes & pastabas ir redaguoti įrašo informaciją.

Filtruoti įrašus pagal autorių, raktažodžius, žymes ar
antraštes.

Kairėje skiltyje yra jūsų įrašai. „My Library“ suskirstyta į aplankus ir grupes. Kai kurie aplankai,
tokie kaip: „Recently Added“, „Favorites“, „Unsorted“, yra sukurti automatiškai. Apatinėje
skilties dalyje galima pasirinkti greitą įrašų filtrą pagal autorius, autoriaus raktažodžius, žymes ir
antraštes.
Vidurinė skiltis yra jūsų įrašų sąrašas. Ką matysite šioje skiltyje priklauso nuo jūsų pasirinkimo
kairėje skiltyje.
Dešinė sklitis tai išsami informacija ir pastabos jūsų pasirinkto įrašo. Kas bus šioje skiltyje
priklauso nuo jūsų pasirinkimo vidurinėje skiltyje.
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2. Įrašų kėlimas ir aplankų tvarkymas
Įrašų kėlimas:


Paspaudus ant straipsnio ar aplanko nutempti jį į pagrindinį Mendeley langą



Iš Mendeley desktop įrankių juostos pasirinkti „Add Files“

Čia matote neseniai
pridėtus straipsnius

Įrašus įkelti galite ir rankiniu būdu. Įrankių juostoje spauskite „File“ > „Add Entry Manually...“
Greitas būdas: Įrankių juostoje pasirinkite „File“ ir „Watch Folder“. Galėsite pasižymėti aplanką,
kuriame ateityje pridėti dokumentai bus automatiškai įkelti į Mendeley.
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Įrašų rūšiavimas pagal autorių,
antraštę, metus ir t.t.

Įkelto įrašo rūšis

Skaitytas
įrašas

Neskaitytas įrašas

Mėgstamas
įrašas

Pridėti
dokumentą

Sukurti / Ištrinti
aplanką

Dalintis įrašu

Rekomenduojami
susiję įrašai

Įrašų paieškai palengvinti, galima susikurti aplankus ir į juos susikelti atitinkamus įrašus.
Kad sukurti naują aplanką spauskite „Create a new folder“ ir pavadinkite. Taip pat galite sukurti
aplanką jau esančiame aplanke.

1.Spauskite „Create a new
folder“ ikonėlę

2. Sukurkite aplankui
pavadinimą
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Dukart spustelėjus ant įrašo, jis atsidarys.
Įrašo atidarymui
spustelkite dukart ant jo

Jei keliant įrašą, Mendeley neranda pagrindinės informacijos apie jį, dešinėje pagrindinio
Mendeley Desktop lango skiltyje pasirodo žinutė, įspėjanti, kad įrašą reiktų patikrinti. Taip pat
įrašas automatiškai patalpinamas į „My Library“ aplanką „Needs Review“:

Tuomet redaguokite įrašą rankiniu būdu, spausdami ant trūkstamo lauko ir įrašydami teisingus
duomenis. Arba spauskite“Search by title“ir Mendeley bandys per Google Scholar surasti jums
informaciją (straipsnio pavadinimas turi būti tikslus, prieš Mendeley paiešką).
Norėdami greitai rasti tam tikrą įrašą tarp savų sukeltų įrašų, naudokitės paieška Mendeley
Desktop lango dešinėje. Paiešką galite atlikti pagal raktinį žodį, autorių, pavadinimą ar kt.

Įrašų paieška tarp
Mendeley dokumentų

Įrašo paieška
tarp savų įkeltų
įrašų
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Įrašą galite skaityti, žymėti ir cituoti. Spauskite „Note“, kad pridėti pastabą, tada spustelėkite
dokumentą, kur norite pridėti pastabą ir atsiras geltonas teksto langas. Kai įrašysite savo pastabą,
spustelėkite lauką už teksto, kad jį įrašyti. Jūsų pastabos matysis dešinėje pusėje skirtuke
„Notes“.
Įrašui pažymėti spauskite „Highlight“ ir pasirinkite tekstą, kurį norite pažymėti.

1.Spauskite ant
„Note“ ikonėlės

2. Rašykite savo pastabą. Kai
baigsite, spustelėkite bet kur
už teksto

3.Jūsų pastabos bus saugomos
skirtuke „Notes“. Kitas pastabas
galėsite peržiūrėti paspaudę ant
geltonos pastabos piktogramos.
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3. Citatų ir nuorodų kėlimas
Pirmiausiai susiinstaliuokite MS Word Plugin. Mendeley Desktop įrankių juostoje pasirinkite
Tools > Install MS Word Plugin ir sekite instrukcijas.

Įdiegus, atsidarykite Microsoft Word ir pasirinkite References, čia rasite Mendeley Cite-OMatic

Citatos įkėlimui spauskite „Insert Citation“ Word‘e. Radę reikiamą nuorodą, spauskite „OK“.
Galite naudoti keletą nuorodų atskirdami jas kabletaškiais.
1.Spauskite
„Insert Citation“

2. Ieškokite nuorodos pagal
autorių, pavadinimą ar metus.
Radę spauskite „OK“

3. Arba spauskite „Go To Mendeley“
ir nuorodos ieškokite per Mendeley
Desktop. Radę, spauskite „Cite“
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Norėdami pasirinkti daugiau nei vieną citatą, naudokite CTRL klavišą.

4. Bibliografinio sąrašo kūrimas
Kai jau sukėlėte citatas, galite sukurti bibliografinį sąrašą. Word‘e pasirinkite „Insert
Bibliography“ ir bibliografinis sąrašas susikels automatiškai. Aprašo stilių galite keisti
„References“ > „Style“.

Nuorodų stiliaus
pasirinkimas
1.Pasirinkite „Insert
Bibliography“

2. Bibliografijos sąrašas
susikels automatiškai
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Mendeley Web

5. Prisijungimas prie paskyros
Jeigu jau esate susikūrę paskyrą arba jungiatės ne pirmą kartą, tiesiog spauskite „Sign In“
(prisijungti) ir junkitės, įvesdami savo el.paštą ir slaptažodį.

Pagrindinis „Mendeley Web“ langas

Kurti aplanką
ar grupę

Atkartoja Mendeley
Desktop My Library.

Jūsų profilis, galite
keisti paskyros
nustatymus, atsijungti

Ištrinti aplanką
Ieškoti tarp savo
įrašų

Paieška naudojant filtrus
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6. Įrašų kėlimas naudojant Mendeley Web Importer
Galite kelti tinklapių nuorodas ir įrašus iš interneto vienu paspaudimu naudojant Mendeley Web
Importer. Norėdami jį įdiegti junkitės adresu http://www.mendeley.com/import/ ir paspaudę
ikoną „Save to Mendeley“ vilkite ją į savo interneto naršyklę. Arba spauskite ant ikonos dešiniu
pelės klavišu ir pasirinkite „Add to favorites“.

Kitą kartą radus tinkamą interneto šaltinį, spauskite „Save to Mendeley“ nuoruodą savo
naršyklėje. Šaltinio nuoroda automatiškai bus įkelta į Mendeley Web library. Kad nuoroda būtų
Mendeley Desktop „My library“, jums reiktų atsidaryti Mendeley Desktop ir įrankių juostuoje
paspausti „ Sync“ (sinchronizuoti).
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7. Įrašų paieška Mendeley Web

Dokumentu paieška
tarp Mendeley įrašų

Išplėstinė
paieška
Paieška pagal
dalyką

Radę tinkamą įrašą tarp Mendeley dokumentų, spauskite „Save reference to library“. Įrašo
nuoroda atsiras Mendeley Web skiltyje „My Library“. Atsidarę Mendeley Desktop ir paspaudę
„Sync“ įrašo nuorodą pamatysite ir Mendeley Desktop dalyje. Šiuo būdu dažniausiai susikelia tik
straipsnių nuorodos, išskyrus tuos atvejus kai įrašas turi PDF.
Radus tinkamą įrašą spausti
„Save PDF to library“ arba
„Save reference to library“

Tačiau pilnatekstį įrašo failą galėsite prideti veliau atsidarę Mendeley Desktop

Atsidaryti nuorodą
internete ir rasti
pilnatekstį įrašą

Pridėti nuorodos failą
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8. Grupės

Ieškoti grupės
Kurti grupę

Ieškoti grupės
pagal dalyką

Grupės gali būti uždaros (dalinasi įrašais ir pilnateksčiais dokumentais tik su savo grupės
nariais, grupė matoma tik grupės nariams), tik su pakvietimu (dalinasi tik nuorodomis. Viešai
galima tik stebėti grupę, dalintis nuorodomis ar literatūra), atviros (dalinasi tik nuorodomis.
Viešai galima tapti grupės nariu ar stebėti grupę).

Daugiau pagalbos žr. http://resources.mendeley.com/
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