
Nemokamas bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis, leidžiantis rinkti ir kaupti bibliografinę infor-
maciją iš bibliotekų katalogų, duomenų bazių bei internetinių šaltinių, cituoti bei sudaryti naudotos 

literatūros sąrašą savo moksliniame darbe. Duomenų sinchronizavimo pagalba vartotojas savo 
sukauptus įrašus gali pasiekti iš bet kurio kompiuterio.  

ZOTERO DIEGIMAS 

https://www.zotero.org/ 



Programą Zotero galima įdiegti į Firefox (rekomenduojama), Safari ir Chrome naršykles. Talpa 

kompiuteryje yra neribota, svetainėje – 300 MB, failus galima laikyti WebDAV serveriuose. 

Prisijungus prie tinklalapio https://www.zotero.org/download/ reikia pasirinkti programos 

atsiuntimo piktogramą ir vykdyti diegimo komandas.   

Kompiuteryje turi būti įdiegtos 

naršyklės Firefox, Chrome arba 

Safari. 
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Įdiegus ZOTERO programą, naršyklės  įrankių juostoje atsiras raidė Z. 



ZOTERO  REGISTRACIJA  

Norėdami naudotis visomis Zotero galimybėmis, turite sukurti asmeninę paskyrą – prisiregistruoti 

Zotero tinklapyje.  



 

Po registracijos į el. paštą gausite registraciją patvirtinantį laišką.  Paspauskite ant nuorodos ir 

įvykdykite nurodytus žingsnius 

ZOTERO  PASKYRA 

Zotero paskyra pasiekiama prisijungus registracijos metu susikurtais duomenimis, 

adresu: https://www.zotero.org/   

Įdiegus Zotero programą, ji visada yra matoma naršyklės puslapio apačioje. Norėdami atverti programą, pasirinktie puslapio 

apačioje esančią piktogramą  .  



Zotero ĮRANKIŲ JUOSTA 

1. Grupių, kolekcijų kūrimas. 

2. Naujo įrašo kūrimas. 

3. Įrašo įkėlimas, kai žinomas ISBN, DOI. 

4. Pastabų įkėlimas. 

5. Priedų įkėlimas. 

6. Sukaupti bibliografiniai įrašai. 



Norėdami įkelti bibliografinius įrašus iš internetinių puslapių, duomenų bazių ar bibliotekos katalogo, tink-

lalapio adreso lauko gale pasirinkte piktogramą (Save to Zotero...)  

Bibliografinius įrašus į ZOTERO programą galima įkelti iš:  

bibliotekų katalogų,   

duomenų bazių,  

kitų el. išteklių.  

ĮRAŠŲ KĖLIMAS Į  Zotero  



ĮRAŠŲ ĮKĖLIMAS IŠ BIBLIOTEKOS EL. KATALOGO 

Bibliotekos el. kataloge atlikite paiešką, pasirinkite norimą knygą. 

Įrankių juostoje paspauskite dokumentų aplanką.  

Įrašas atsiras Zotero programoje. 



ĮRAŠŲ ĮKĖLIMAS IŠ DUOMENŲ BAZIŲ 

Duomenų bazėje atlikite paiešką. Įrankių juostoje paspauskite dokumentų aplanką.  

Atsidariusiame lange, pažymėkite, kokius įrašus norite išsaugoti. 

Spauskite OK.  

Įrašai atsiras Zotero programoje. 



NAUJO ĮRAŠO KŪRIMAS 

 Norėdami sukurti naują įrašą, spauskite žalią rutuliuką ir  pasirinkite, kokio tipo dokumento įrašą kursite. 

Naujo įrašo duomenis (autorių, pavadinimą, leidimo metus, ISBN ir kt.) rašykite dešinėje programos pusėje.  

ĮRAŠO REDAGAVIMAS 

DĖMESIO! Zotero programa ne visada gerai perkelia įrašus iš bibliotekos katalogų, duomenų bazių 

ir elektroninių išteklių. Patikrinkite, kokių duomenų trūksta ir juos įrašykite patys. 

 Pasirinkite įrašą, kurį norite redaguoti. Dešinėje programos pusėje įrašykite trūkstamus duomenis. 



 CITAVIMAS IR BIBLIOGRAFINIŲ SĄRAŠŲ SUDARYMAS MC WORD 

DOKUMENTUOSE 

Norėdami įterpti cituojamą šaltinį, pasirinkite citavimo stilių: Word programoje paspauskite Zotero ir 

Add/Edit Citation, tuomet atsidariusiame lange pasirinkite citavimo stilių.  

Visi Zotero bibliografinio aprašo stiliai pateikiami adresu http://www.zotero.org/styles.   

Pasirinkus citavimo stilių, atsivėrusiame Zotero paieškos laukelyje reikia paspausti Klasikinis rodinys ir 

tuomet atsidariusiame lange pasirinkti cituojamą šaltinį.  

  



DUOMENŲ SINCHRONIZAVIMAS  

Norėdami sudaryti cituojamos literatūros sąrašą, pasirinkite funkciją Add/Edit Bibliography. Programa 

automatiškai suformuoja literatūros sąrašą pagal pasirinktą citavimo stilių.  

Programa Zotero leidžia sinchronizuoti sukauptą informaciją ir naudotis ja ir iš kitų kompiuterių. Norėda-

mi atnaujinti sukauptą informaciją,  programoje Zotero pasirinkte piktogramą ir atsidariusiame lan-

ge įveskite prisijungimo duomenis.  

  


