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 Refworks – bibliografinių nuorodų tvarkymo programa, 

skirta bibliografinių duomenų tvarkymui, saugojimui ir 

bibliografinių nuorodų sąrašų rengimui. 

 

Bibliografinių nuorodų tvarkymo programa galima naudotis 

iš visų Nacionalinės bibliotekos registruotų kompiuterių.  

 

<http://www.refworks.com> 

http://www.refworks.com/
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Pirmos registracijos metu, gausite 

GROUP CODE, kurio prireiks, kai 

jungsitės ne iš bibliotekos 

kompiuterių. 

Jeigu esate naujas 

vartotojas, spauskite 

Sign Up for a New 

Account 

Jeigu esate registruotas vartotojas, 

įveskite prisijungimo duomenis: 

prisijungimo vardą ir slaptažodį 

 

Spausti  

Registracija 
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Aplanko sukūrimas 

Spausti 

 New Folder  

Atsidariusiame 

langelyje sukurti 

aplanko pavadinimą 

Spausti Create 
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Bibliografinių įrašų kėlimas 

Kelti bibliografines nuorodas į Refworks galima 4 būdais: 

 

1. Tiesioginis eksportavimas (angl. Direct Export) 

2. Įrašų įkėlimas .txt formatu (angl. Import) 

3. Tiesioginis įkėlimas iš kitų bibliotekų katalogų 

4. Įrašų kūrimas rankiniu būdu 

 

 

Kiekvienoje duomenų bazėje bibliografinių įrašų kėlimas yra skirtingas. 

Norėdami sužinoti, kaip įkelti įrašus iš skirtingų duomenų bazių, žiūrėkite 

Refworks         Help        Getting References Into Your Account         Importing From 

Online Data Vendors 
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Tiesioginis eksportavimas 

Pavyzdys. EBSCO duomenų bazė (1) 

 
 

 

Radus reikiamą 

dokumentą, spausti 

Export 
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Tiesioginis eksportavimas 

Pavyzdys. EBSCO duomenų bazė (2) 

  

Pasirinkti Direct export to 

Refworks ir spausti Save 

Visi nauji įrašai iš karto įkeliami į aplanką LAST IMPORTED. Tačiau keliais 

paspaudimais galite perkelti į bet kurį kitą aplanką (žr. Įrašų perkėlimas į 

kitą aplanką, p. 16). 
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Įrašų įkėlimas .txt formatu  

Pavyzdys. EMERALD duomenų bazė (1) 

1. Atlikus paiešką, 

varnelėmis pažymėti 

reikiamus dokumentus 

2. Pažymėtus dokumentus perkelti į  

dokumentų sarašą (angl. Marked List) ir spausti Go 
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Įrašų įkėlimas .txt formatu  

Pavyzdys. EMERALD  duomenų bazė (2) 

1. Atidaryti 

dokumentų sąrašą 

Marked List 

2. Reikiamus 

dokumentus pažymėti 

varnelėmis 
3. Pažymėjus 

dokumentus, 

spausti Export 

Options 
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Įrašų įkėlimas .txt formatu  

Pavyzdys. EMERALD  duomenų bazė (3) 

1. Atsidariusiame laukelyje, spausti 

Download file 

2. Atsisiųstus dokumentus išsaugoti 

kompiuteryje .txt formatu 
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Įrašų įkėlimas .txt formatu  

Pavyzdys. EMERALD  duomenų bazė (4) 

Išsaugojus dokumentus, grįžti į 

Refworks ir rinktis References 

Import  

Pažymėti 

Emerald 

Pažymėti 

 All databases 

Prisegti 

dokumentą 

Pasirinkti aplanką, 

kuriame bus 

saugomas įrašas 

Spausti Import 
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Tiesioginis įkėlimas iš kitų bibliotekų katalogų (1) 

Rinktis Search           Online 

Catalog or Databases 

Tiesioginis įkėlimas iš kitų bibliotekų katalogų (1) 
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Pasirinkti 

katalogą 

Atlikti paiešką, 

įrašius raktinį 

žodį 

Galite atlikti ir 

išplėstinę paiešką 

Spausti 

Search 

Tiesioginis įkėlimas iš kitų bibliotekų katalogų (2) 
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Varnele pažymėti 

norimas išsaugoti 

nuorodas 

Pasinkti aplanką, kuriame 

norite išsaugoti įrašą (-us) 

Spausti 

Import 

Tiesioginis įkėlimas iš kitų bibliotekų katalogų (3) 
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Įrašų kūrimas rankiniu būdu 

Rinktis  

New Reference 

Atsidariusiame lange 

įrašyti norimus ir 

turimus duomenis 

Spausti  

Save Reference 

arba Save & 

Add New 
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Įrašų perkėlimas į kitą aplanką 

1. Meniu juostoje pasirinkti View    All References arba Last 

Imported 

2. Įrašus, kuriuos norite perkelti į kitą aplanką, pažymėti varnele 

3. Įrašų tvarkymo juostoje, spausti simbolį  

4. Pelyte pasirinkti aplanką, į kurį norite perkelti įrašą 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

1 būdas 

Spausti  

Create Bibliography 

Pasirinkti 

bibliografinio 

aprašo stilių 

Pasirinkti 

bibliografinio 

sąrašo formatą 

Nurodyti, kokius 

bibliografinius 

įrašus naudosite Spausti  

Create Bibliography 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas  

2 būdas: Write-N-Cite programa (1) 

Rinktis Tools        Write-N-Cite  

1. Keliais paspaudimais įsidiegti Write-N-Cite programėlę į 

kompiuterį 

2. Po sėkmingo įdiegimo Write-N-Cite simbolis                  atsiranda 

Ms Word programoje arba kompiuterio darbalaukyje 

3. Norėdami pradėti naudotis programa, atsidarykite naują Ms Word 

dokumentą  
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

2 būdas: Write-N-Cite programa (2) 

Spausti W-N-C 
Atsidariusiame naujame 

langelyje dar kartą suvesti 

prisijungimo duomenis 

 Spausti 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

2 būdas: Write-N-Cite programa (3) 

Spausti View ir pasirinkti 

norimus įterpti į tekstą įrašus 

Pasirinkti įrašą, kurį norite įterpti į 

tekstą (cituoti) ir spausti Cite 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

2 būdas: Write-N-Cite programa (4) 

Į tekstą įterpiama citatos nuoroda  

Vėliau pasirinkus bibliografinio aprašo stilių ir sukurūs 

bibliografinių nuorodų sarašą, citata bus suformuota pagal taisykles. 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

2 būdas: Write-N-Cite programa (5) 

Baigus rašyti tekstą ir norint 

sukurti bibliografinių nuorodų 

sąrašą, spausti Bibliography 

Pasirinkti pageidaujamą 

bibliografinio aprašo stilių 

Spausti  

Create Bibliography 
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Bibliografinių nuorodų sąrašo kūrimas 

2 būdas: Write-N-Cite programa (6) 

Sukūrus sąrašą, citata 

suformuluojama pagal 

taisykles (pagal pasirinktą 

bibliografinio aprašą stilių) 
Pagal pasirinktą bibliografinio 

aprašo stilių, Ms Word 

dokumente sukuriamas 

bibliografinių nuorodų sąrašas 
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Klausimai? 

Iškilus klausimams, 

spausti Help           

Launch Help File  

Čia pateikta detali informacija, kaip naudotis Refworks 

 

 

 


