Pagalba, kaip naudotis RefWorks
Norėdami dirbti su RefWorks
https://refworks.proquest.com/:

programa

ir

susikurti

vartotoją,

prisijunkite

adresu

Pav. 1
Vartotoją susikurti turite naudodami institucijos suteiktą el. pašto adresą. Įvedę el. pašto adresą ir
slaptažodį, į el. paštą gausite laišką, kuriame turėsite paspausti nuorodą ir aktyvuoti naująją paskyrą.
Įrašų importas
Prisijungę matote darbo erdvę, į kuria reikia įkelti įrašus, reikalingus Jūsų darbe. Įkelti galima keliais
būdais. Paspaudę mygtuką Add, matote tris galimybes įkelti įrašą.

Pav. 2

1. Dokumento įkėlimas iš kompiuterio atminties
Jei dokumentą, kurį norite įkelti, turite savo kompiuteryje, patogu naudoti Upload document funkciją.
Spaudžiate Upload document, dokumentą susirandate kompiuteryje ir spaudžiate Open. Į RefWorks
įkeliami dokumento metaduomenys ir prisegamas failas. Prisegti galima įvairaus formato failus: Word,
Excell, Adobe (pdf), Power Point. Jei norite prie seno įrašo prisegti visatekstį dokumentą, reikia spragtelėti
ant įrašo, tada paspausti rašiklio ženkliuką dešinėje ir rinktis Add an attachment.
Įkėlus dokumentą, visada reikia patikrinti įkeltus duomenis. Juos pamatysite spragtelėję ant įkelto
dokumento. Redaguoti galite paspaudę rašiklio ženkliuką dešinėje. Prisegtą failą galite skaityti paspaudę
Read.

Pav. 3
2. Tiesioginis eksportas iš duomenų bazės
Kitas būdas įkelti dokumentą yra tiesioginis eksportas iš duomenų bazės. Atlikę paiešką norimoje duomenų
bazėje ir susiradę reikiamą šaltinį, ieškokite mygtuko Export.

Pav. 4

Jį paspaudus, bazė pateikia galimus įrašų eksporto variantus:

Pav. 5
Eksportuojant jūsų paprašys nurodyti, į kokią RefWorks versiją importuoti. Renkamės ProQuest RefWorks.
Export to new RefWorks.

Pav. 6
Šiuo atveju į RefWorks įkels tik metaduomenis, viso teksto neprikabins. Įrašus įkelia į Last Imported
katalogą. Jums pateikiamas pranešimas, kad įrašas importuotas.

3. Įrašo importas iš Lietuvos virtualios bibliotekos
Pateikiame pavyzdį, kaip importuoti įrašą iš Lietuvos virtualios bibliotekos. Susiradus reikiamą šaltinį
Lietuvos virtualioje bibliotekoje (www.lvb.lt) ir jį atvėrus, pasirinkite Siųsti į REFWORKS. Patvirtinkite,
kad norite siųsti į naują RefWorks (pav. 6).

Pav. 7
4. Importas naudojant filtrą
Dar vienas būdas yra importuoti naudojant filtrą (Import with the filter). Šis būdas taikomas duomenų
bazėse, kurios neleidžia eksportuoti tiesiogiai į RefWorks. Šiuo atveju iš bazės eksportuojamas RIS failas
ir importuojamas pasirinkus Add – Import references – Import from a file. Taigi radote straipsnį, kurį norite
cituoti, bet nėra galimybės įrašus eksportuoti tiesiogiai į RefWorks. Pasižymėkite straipsnį ir susiraskite
mygtuką Download citation (kitur jis gali vadintis Citation, Export ar pan.).

Pav. 8

Paspaudus Download citation parodomas eksportuojamas straipsnis ir prašoma pasirinkti eksporto formatą.
Rekomenduojama pasirinkti universalų Reference Manager (RIS) formatą.

Pav. 9
Failą išsisaugokite savo kompiuteryje. Tada RefWorks programoje pasirinkite Add, atsidariusiame lange
Import References pasirinkite select a file from your computer, susiraskite failą kompiuteryje, langelyje
pasirinkite Reference Manager ir spauskite Import.

Pav. 10

5. Įrašo įvedimas ranka
Įrašą taip pat galite įvesti ranka: pasirenkate Add – Create new reference, atsidariusiame lange pasirenkate
šaltinio tipą ir įvedate šaltinio duomenis. Gali būti, kad programa jums pasiūlys panašius įrašus, ir jei tarp
jų yra reikiamas, galite jį tiesiog įsikelti. Galite panašių įrašų paieškoti patys, paspaudę ženkliuką
Jei tinkamo įrašo nepasiūlo, laukus galima užpildyti ranka.

Pav. 11

.

6. Įrašo įkėlimas naudojant naršyklės įskiepį
Dar vienas būdas importuoti įrašą – pasinaudoti naršyklės įskiepiu Save to RefWorks. Jį galite rasti ir
susiinstaliuoti pasirinkę Tools – Tools – Save references on the web. Šio įskiepio veikimas priklauso nuo
pasirinkto interneto puslapio nustatymų, todėl kartais gali tekti duomenis daug papildyti.

Pav. 12

Įrašų tvarkymas
Su įsikeltais įrašais galima atlikti įvairius veiksmus. Tai atlikti padeda RefWorks programos parinktys
kairėje ir viršuje.

Pav. 13
1. All Documents pateikiami visi įkelti dokumentai.
2. Search Databases leidžia ieškoti įvairiuose pasaulio kataloguose ir duomenų bazėse.
3. Last Imported pateikiami paskutiniai importuoti įrašai.
4. Sharing funkcija leidžia keistis informacija. Nustatymus galite užduoti tiek kairėje parinkčių juostoje,
tiek viršuje. Atsidarius langą, reikia pasirinkti katalogą, kurį norite paviešinti ir įrašyti asmens, su kuriuo
norite pasidalinti informacija, el. pašto adresą, bei pasirinkti kitus nustatymus.

Pav. 14

Pav. 15
5. My Folders pateikiami jūsų susikurti katalogai, o juose – jūsų įrašai. Norint susikurti katalogą,
spragtelkite ant My Folders ir Add a folder. Tik susikūrus savo paskyrą RefWorks čia rasite du katalogus
Last imported ir Not in Folder. Viskas, ką importuojate, bus įkelta į katalogą Not in Folder, tol, kol jūs
neperkelsite įrašo į naują katalogą ar pakatalogį. Dviejų žmonių ženkliukas prie katalogo rodo, kurie
katalogai yra paviešinti. Priskirti įrašą katalogui galite ir pasinaudoję parinktimi viršuje.

Pav. 16

6. Tags. Čia matysite visas žymes, kurios yra priskirtos jūsų įrašams. Pasinaudoję Tags parinktimi viršuje,
jūs galite priskirti savo įrašui naują žymę (pažymėkite įrašą varnele, tada paspauskite viršuje žymės
ženkliuką), tada ji taip pat bus čia įtraukta. Paspaudus tam tikrą žymę, galite surasti visus įrašus, kuriems
ta žymė yra priskirta.

Pav. 17
7. Skirtuke Deleted rasite visus įrašus, ištrintus per paskutines 30 dienų. Jei reikia, įrašus galima atstatyti.

Parinktys viršuje
Kaip jau matėte, parinktys viršuje dalinai dubliuoja funkcijas, esančias kairėje.
Viršutinėje parinkčių srityje naudinga funkcija Create Bibliography. Pasirenkate norimą katalogą,
pasižymite įrašus, pasitikrinate, ar teisingai nustatytas citavimo stilius ir spaudžiate Create Bibliography.
Jums pateikiamas literatūros sąrašas, kurį jūs galite nukopijuoti į savo darbą. Vis tik reiktų patikrinti, ar
teisingai pateikiamos autorių pavardės, didžiosios raidės ir kiti duomenys. Kartais programa pateikia
perteklinius duomenis. Funkcija Quick Cite leidžia suformuoti taisyklingą citatą, ją įkopijuoti į rašomo
darbo tekstą bei suformuoti bibliografiją ir ją įkelti į rašomą darbą. Parinktis Citation Style Editor leidžia
redaguoti pasirinktą citavimo stilių arba susikurti savo.

Pav. 18

Parinktis Tools.
Funkcijos Find duplicates pagalba rasite įrašų dubletus.
Pasirinkę Tools rasite tris įskiepius, kuriuos galite įsidiegti ir naudoti: naršyklės įskiepis Save to RefWorks,
įskiepis į Microsoft Word Cite in Microsoft Word, leidžiantis patogiai cituoti šaltinius rašant darbus, ir
įskiepis į Google Docs.
Naudojant funkciją Global edit galite redaguoti visus įrašus iš karto.

Pav. 19
Įskiepis Cite in Microsoft Word (arba Write-N-Cite)

Pav. 20

Pagal nurodymus įsidiegiate įskiepį Write-N-Cite (instaliuojant Microsoft Word turi būti išjungtas).
Jis matomas vėl atsidarius Word dokumentą. Prieš naudojantis reikia prisijungti tuo pačiu slaptažodžiu,
kaip ir prie RefWorks.

Pav. 21
Rašant straipsnį, norite įterpti citatą. Spauskite Insert Citation. Programa pateikia penkis vėliausiai cituotus
autorius ir galimybę pasirinkti kitus autorius Insert New. Pasirinkus Insert New, pasirenkate katalogą,
kuriame yra cituojamas autorius, šaltinį ir paspaudžiate OK.

Pav. 22

Į straipsnį įterpiama nuoroda. Ji pateikiama pasirinktu stiliumi. Jei vėliau stilių pakeisite, nuorodos stilius
pasikeis automatiškai.

Pav. 23
Baigus darbą, norėdami suformuoti literatūros sąrašą, pasirinkite norimą stilių (Style) ir spauskite
Bibliography Options. Jūs galite suformuoti bibliografijos sąrašą, pašalinti bibliografijos sąrašą arba
suformuoti jį iš naujo kitu stiliumi. Jei prie straipsnio grįžtate po kelių dienų pertraukos, per kurias
RefWorks papildėte naujais šaltiniais, spauskite Sync My Database – taip galėsite darbe panaudoti
naujausius šaltinius. Mygtuką Remove Fiels Codes spauskite tik tuo atveju, jei esate tikri, kad straipsnį
pabaigėte – jį paspaudus, bibliografijos stilių keisti nebegalėsite.

Pav. 24

Platesnę informaciją apie RefWorks programą rasite paspaudę klausimo ženkliuką dešinėje viršuje.

Pav. 25

