Pagalba, kaip naudotis EndNote
EndNoteBasic – bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, veikiantis internete (toliau – EndNote).
Jis prenumeruojamas kartu su Web of Science Core Collection (Clarivate Analytics)
(http://login.webofknowledge.com/) duomenų baze. Norint pradėti naudotis, reikia prisiregistruoti (jei jau
turite Web of Science, ResearcherID ar Publons asmeninį profilį, tuos pačius prisijungimo duomenis
naudokite ir jungdamiesi prie programos EndNote).
Naudojantis šia programa galima:
▪
▪
▪
▪
▪

įkelti bibliografinius įrašus iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių, tinklalapių ar kitų
bibliografinių įrašų tvarkymo programų;
bibliografinius įrašus redaguoti, rūšiuoti pagal temas ar kitus požymius;
sudaryti bibliografinius sąrašus taikant įvairius citavimo stilius;
dalintis informacija su kolegomis ir studentais;
sukauptus bibliografinius įrašus panaudoti rašto darbuose ir patogiai tvarkyti literatūros
sąrašus.

Trūkumas: galima dirbti tik prisijungus prie interneto.
Norėdami dirbti su EndNote programa ir susikurti vartotoją, prisijunkite universiteto tinkle susiradę
programą licencijuojamų bazių sąraše arba tiesiog adresu http://myendnoteweb.com ir sekdami
nuorodymus prisiregistruokite.

Pav. 1

Įrašų importas
Prisijungę matote darbo erdvę, į kurią reikia įkelti įrašus, reikalingus Jūsų darbe. Įkelti galima keliais
būdais.

Pav. 2

1. Tiesioginis eksportas iš duomenų bazės
Vienas iš būdų įkelti dokumentą yra tiesioginis eksportas iš duomenų bazės. Atlikę paiešką norimoje
duomenų bazėje ir susiradę reikiamą šaltinį, ieškokite mygtuko Export.

Pav. 3

Jį paspaudus, bazė pateikia galimus įrašų eksporto variantus. Renkamės Direct Export to EndNote Web:

Pav. 4
Šiuo atveju į End Note įkels tik metaduomenis, viso teksto neprikabins. Įrašus įkelia į Unfiled grupę.
Jums pateikiamas pranešimas, kad įrašas importuotas.

Pav. 5

Rekomenduojama visada pasitikslinti, ar buvo įkelti visi reikalingi duomenys, ir ar nėra klaidų. Įrašo
redagavimo režimas įjungiamas paspaudus ant įrašo. Tada paspaudus ant norimo lauko, atidaromas
redagavimo langas. Jei jums reikia papildomų laukų, juos galite atidaryti, paspaudę Show Empty Fields.

Pav. 6
Prie metaduomenų galima prisegti viso teksto dokumentą. Norint tai padaryti, pirmiausia reikia jį
atsisiųsti iš duomenų bazės į savo kompiuterį. Tada End Note programoje atsidarote įrašą, susirandate
Priedus (Attachments), spaudžiate Attach files ir prisegate failą.

Pav. 7

Prisegtą failą parodo mėlynas sąvaržėlės ženkliukas prie įrašo. EndNote serveryje jūs turite 2 GB vietos.

Pav. 8
2. 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 ENDNOTE. Programa gali
paprašyti vėl suvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, ir tada įkels įrašą.

Pav. 9

3. Įrašo įvedimas ranka
Įrašą taip pat galite įvesti ranka: pasirenkate Collect – New Reference, atsidariusiame lange pasirenkate
šaltinio tipą ir įvedate šaltinio duomenis.

Pav. 10
4. Importas naudojant RIS failą
Gali pasitaikyti atvejų, kai duomenų bazės neteikia tiesioginio eksporto į End Note paslaugos. Tokiu
atveju galima importuoti RIS failą. Taigi radote straipsnį, kurį norite naudoti savo darbe, bet nėra
galimybės įrašus eksportuoti tiesiogiai. Atsidarykite (ar pasižymėkite) straipsnį ir susiraskite mygtuką
Export (kitur jis gali vadintis Citation ar pan.). Pasirinkite Export citation to RIS.

Pav. 11

Failą išsisaugokite savo kompiuteryje. Tada EndNote programoje pasirinkite Collect – Import References,
atsidariusiame lange paspauskite Choose File ir susiraskite failą kompiuteryje, langelyje Import Option
pasirinkite RefMan RIS ir spauskite Import.

Pav. 12
5. Įrašo įkėlimas naudojant naršyklės įskiepį
Dar vienas būdas importuoti įrašą – pasinaudoti naršyklės įskiepiu Capture Reference. Jį galite rasti ir
susiinstaliuoti pasirinkę Downloads – Capture Reference ir tada tiesiog nutempkite į naršyklės įrankių
juostą. Šio įskiepio veikimas priklauso nuo pasirinkto interneto puslapio nustatymų, todėl kartais gali
tekti duomenis daug papildyti.

Pav. 13

Įrašų tvarkymas
Su įsikeltais įrašais galima atlikti įvairius veiksmus. Įrašus yra patogu pasidėti į skirtingas grupes
(programoje - Groups), pvz. pagal rašomus kursinius darbus. Nauji įrašai įkeliami į grupę Untitled.
Norint susikurti naują grupę pasirinkite Organize – Manage My Groups. Tada spaudžiate New group ir
įrašote norimą pavadinimą.

Pav. 14
Kai norite įrašą įkelti į grupę, pirmiausia jį pasižymėkite varnele, tada pasirinkite grupę. Kairėje matote
visas savo grupes ir jose esančių įrašų skaičių.

Pav. 15

Įrašais galite dalintis su kitais. Norint tai padaryti, spaudžiate Organize – Manage My Groups.
Pasirenkate norimą grupę ir spaudžiate Manage Sharing – Start sharing this group. Atsidariusiame lange
įrašote el. pašto adresus žmonių, su kuriais norite pasidalinti informacija (jie turi būti EndNote vartotojai).
Čia taip pat galite nustatyti, ar šie žmonės gali tik skaityti, ar ir redaguoti jūsų įrašus.

Pav. 16

Internetinėje programoje End Note galite suformuoti literatūros sąrašą. Pasirinkite Format ir
Bibliography. Tada pasirinkite grupę, kurioje yra sudėti visi reikalingi šaltiniai, pasirinkite citavimo stilių
(Bibliographic style) ir literatūros sąrašo formatą. Suformuotą sąrašą galite įrašyti, persiųsti el. paštu arba
atverti ekrane ir atspausdinti.

Pav. 17

Įskiepis į programą Microsoft Word
Įskiepis į programą Microsoft Word Cite While You WriteTM leidžia įterpti nuorodas į literatūros šaltinius
rašant tekstą ir suformuoti bibliografijos sąrašą. Įskiepį galite susiinstaliuoti pasirinkę Downloads - Cite
While You WriteTM . Įdiegus šį įskiepį, Microsoft Word programoje atsiras parinktis EndNote ir atitinkami
įrankiai.

Pav. 18

Taigi tarkime, rašote kursinį darbą ir norite įterpti nuorodą. Tam turite atlikti paiešką jūsų sukauptoje
EndNote įrašų bazėje. Spaudžiate funkciją Insert Citations ir įvedę paieškos žodį, susirandate norimą
įrašą. Jį pasižymite ir spaudžiate Insert. Jei norite įterpti keletą šaltinių, juos pasižymite kartu spausdami
kompiuterio klavišą Ctrl.

Pav. 19

Jei norite nuorodą redaguoti arba pašalinti, spauskite Edit Citation(s) - Edit Reference ir pasirinkite
veiksmą, kurį norite atlikti. Primygtinai rekomenduojama nuorodas redaguoti naudojant mygtuką Edit
Citation(s), nes tik taip pašalinami nematomi programiniai kodai.

Pav. 20
Šitaip įterpus nuorodas, darbo pabaigoje iš karto suformuojamas literatūros sąrašas. Norint pakeisti
užduotą citavimo stilių, spaudžiate rodyklę prie stiliaus pavadinimo, tada Select Another Style... ir
pasirenkate norimą stilių. Tada spaudžiate Update Citations and Bibliography.

Pav. 21

Platesnę informaciją apie EndNote programą rasite paspaudę vartotojo ženkliuką dešinėje viršuje ir
mygtuką Help.

Pav. 22

