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1. Savo darbo erdvės sukūrimas, prisijungimas prie RefWorks 
 

Atsiverskite tinklalapį:  www.refworks.com/    

 

Spragtelėkite nuorodą Login  o atsivėrusiame lange spauskite Sign up for a New Account.  ,

 

 

Atsivėrusiame registracijos lange Step 1 užpildykite laukelius ir spragtelėkite apačioje mygtuką Next.  

Po to lange Step 2 užpildykite laukelius ir spragtelėkite apačioje mygtuką Create Account. 

          

Sukūrus savo erdvę, atsiveria RefWorks langas, kurio dešinės pusės viršuje matosi Jūsų vardas ir pavardė. 

Kitą kartą atsivėrę langą www.refworks.com/ ir spragtelėję , į laukelius Login Name ir Password rašykite savo Login

vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos rašėte lange Step 1. 

http://www.refworks.com/
http://www.refworks.com/refworks
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2. Įrašų sukūrimas ir išsaugojimas į RefWorks 
 

Norint kurti literatūros sąrašus ir cituoti naudotą literatūrą tekste, pirmiausia reikia išsaugoti straipsnių, knygų ar kitų 

šaltinių įrašus į RefWorks.  

 

Informacijos šaltinių įrašus į RefWorks galima išsaugoti keliais būdais: 

 įrašus tiesiogiai parsiųsti iš duomenų bazių, virtualios bibliotekos ir Scholar Google; 

 importuoti iš duomenų bazių, naudojant RefWorks pateiktus informacijos importavimo filtrus; 

 sukurti savarankiškai RefWorks savo erdvėje. 

 

Lengviausias ir greičiausias būdas yra šaltinių įrašų išsaugojimas į RefWorks tiesiogiai iš duomenų bazių ir kitų 

informacijos išteklių. 

 

Straipsnių ar knygų įrašų tiesioginis įkėlimas iš duomenų bazių ir kitų išteklių 

Įrašus galima tiesiogiai parsiųsti iš Lietuvos virtualios bibliotekos, akademinių bibliotekų institucinių virtualių bibliotekų, 

Scholar Google ir kai kurių duomenų bazių (išvardintų šiame sąraše: http://www.refworks-

cos.com/refworks/DEPartners/). 

 

Norint parsisiųsti įrašus, turite atsidaryti du langus toje pačioje interneto naršyklėje. Viename lange turite atsidaryti 

RefWorks ir prisijungti su savo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu. Kitame lange turite atsidaryti duomenų bazę ar kitą 

informacijos išteklių, kuriame ieškosite informacijos. Pirmiausiai ieškote informacijos duomenų bazėje, o po to 

siunčiate įrašą į RefWorks.  Įrašas į RefWorks nusiunčiamas automatiškai. 

 

Kaip siųsti įrašus į RefWorks? 

 

1 pavyzdys. Kaip parsiųsti įrašą iš prenumeruojamų EBSCOhost duomenų bazių į Refworks: 

 Atsidarykite interneto naršyklėje Refworks ir EBSCOhost duomenų bazes;  

 Atlikite paiešką duomenų bazėse, rezultatų sąraše pasirinkite tinkamą straipsnį ir spragtelėkite jo pavadinimą;  

 Atsivėrusiame lange spragtelėkite nuorodą Export; 

 Po to atsivėrusiame langelyje pažymėkite Direct Export to Refworks ir spauskite Save. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KK&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
http://www.scholar.google.lt/
http://www.refworks-cos.com/refworks/DEPartners/
http://www.refworks-cos.com/refworks/DEPartners/
http://search.epnet.com/
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2 pavyzdys: kaip parsiųsti įrašą iš prenumeruojamos Taylor&Francis duomenų bazių į Refworks: 

 Atsidarykite interneto naršyklėje Refworks ir Taylor&Francis duomenų bazę; 

 Atlikite paiešką duomenų bazėje, rezultatų sąraše pasirinkite tinkamą straipsnį ir spragtelėkite jo pavadinimą;  

 Atsivėrusiame lange spragtelėkite nuorodą Download Citation; 

 Po to atsivėrusiame langelyje pažymėkite Refworks Direct Export ir spauskite Download Citation. 
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3 pavyzdys: kaip parsiųsti įrašą iš Virtualios bibliotekos į Refworks: 

 Atsidarykite interneto naršyklėje Refworks ir Virtualią biblioteką;  

 Atlikite paiešką virtualioje bibliotekoje, pasirinkite tinkamą šaltinį ir šalia jo aprašo spragtelėkite Detaliau;  

 Atsivėrusiame langelyje spragtelėkite Siųsti ir RefWorks. 

 

 

4 pavyzdys: kaip parsiųsti įrašą iš Scholar Google į Refworks: 

 Atsidarykite interneto naršyklėje Refworks ir Scholar Google;  

 Atlikite paiešką, rezultatų sąraše pasirinkite tinkamą šaltinį ir spragtelėkite šalia jo aprašo Cituoti;  

 Po to atsivėrusiame langelyje spragtelėkite „RefWorks”. 

 

 

http://www.lvb.lt/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KK&prefLang=lt_LT&afterPDS=true
scholar.google.lt
file:///C:/Users/S01-22A/Documents/isASU/Biblioteka/2014/RefWork/scholar.google.lt
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Straipsnių ar knygų įrašų importavimas iš duomenų bazių 

Jeigu nėra galimybės įrašus į RefWorks įkelti tiesiogiai, galima juos importuoti. Tokiu atveju, įrašus išsaugokite į savo 

kompiuterį. Po to RefWorks programėlėje spragtelėkite References ir Import, pasirinkite iš savo kompiuterio išsaugotą 

įrašą ir spragtelėkite Open. Įrašus galima importuoti iš duomenų bazių, išvardintų šiame sąraše: http://www.refworks-

cos.com/refworks/ImportFilters/  

 

Šaltinių įrašų sukūrimas ir redagavimas, viso teksto dokumentų išsaugojimas 

Jeigu turite spausdintą knygą ar straipsnį, įrašą RefWorks galima sukurti.  

Norėdami sukurti įrašą, spragtelėkite RefWorks lange mygtuką New Reference ir atsivėrusio lango laukeliuose 

įrašykite reikiamą informaciją. Pirmiausia, laukelyje pasirinkite dokumento rūšį (pvz. pasirinkite Journal Article, jei 

kuriate įrašą žurnalo straipsniui). Įrašę informaciją, nepamirškite spragtelėti Save Reference. 

 

Jeigu įrašas parsisiuntė su klaidomis, įrašą galima pataisyti. Šalia pasirinkto įrašo spragtelėkite ikonėlę Edit (žr. 
aukščiau paveiksle). Pataisę įrašą, spragtelėkite Save Reference. 
 
Jeigu turite straipsnio elektroninę kopiją, ją galite prisegti prie įrašo. Atsidarykite įrašą spragtelėdami ikonėlę 
Edit, po to prisekite dokumentą spragtelėdami mygtukus Browse ir Add attachment. Atlikę pakeitimus, spragtelėkite 
Save Reference. 

 

http://www.refworks-cos.com/refworks/ImportFilters/
http://www.refworks-cos.com/refworks/ImportFilters/
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3. Įrašų paieška ir tvarkymas 

 

Įrašus galima rasti: 

 RefWorks pagrindiniame lange esančiame sąraše arba spragtelėjus View ir All References. 

 Spragtelėję Search, galite atlikti įrašų paiešką pasirinkę Advanced (detali paieška), by author (pagal 

autorių), by descriptor (pagal reikšminį žodį), by periodical (pagal žurnalo pavadinimą). 

Įrašus galite skirstyti į bylas. Spragtelėkite pagrindiniame lange New Folder, atsivėrusiame langelyje įrašykite bylos 

pavadinimą ir spragtelėkite Create. Sukurtos bylos matosi pagrindinio lango dešinėje pusėje skiltyje Folders. 

 

Norėdami įkelti įrašus į sukurtą bylą, pagrindinio lango įrašų sąraše pažymėkite reikalingus įrašus „varnelėmis“, 

tuomet skiltyje Organize & Share Folders spragtelėkite ikoną   ir išsiskleidusiame sąraše bylos pavadinimą. 

 

Pasirinktus įrašus taip pat galite trinti, spausdinti, rūšiuoti (Sort by), keisti įrašų vaizdavimą (Change View).  

SVARBU: netrinkite reikalingų įrašų iš pagrindinio sąrašo, nes tuomet jie išsitrins ir iš Jūsų sukurtų bylų. 
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4. Literatūros sąrašo sudarymas 
 
RefWorks programėlėje galima automatiškai sukurti literatūros sąrašą pasirinktiems įrašams.  
 
Spragtelėkite Create Bibliography. Atsivėrusiame lange pasirinkite: 

1) Įrašus, kuriems bus sudaromas literatūros sąrašas, šalia All References pažymėdami Selected (prieš tai 
reikia įrašus pažymėti sąraše) arba Page, arba All in List. 

2) literatūros sąrašo taisykles (aprašo elementų išdėstymo stilių), spragtelėdami varnelę šalia Output Style; 

3) literatūros sąrašo formatą, spragtelėdami šalia File Type; 

4) įrašų bylą, spragtelėdami šalia References to Include (pasirinkus All References – bus sudaromas literatūros 

sąrašas iš visų įrašų, esančių RefWorks, o pasirinkus įrašų bylą – tik iš toje byloje esančių įrašų). 

5) Pasirinkę, spragtelėkite mygtuką Create Bibliography. 

 

 
 

SVARBU: Jeigu Output Style sąraše nerandate Jums reikiamų literatūros sąrašo taisyklių, turite jų pavadinimą 

įkelti į Favorites sąrašą.  

Tame pačiame langelyje spragtelėkite Manage Output Style. Atsivėrusiame lange perkelkite reikalingų taisyklių 

pavadinimą iš kairės į dešinę (sąraše List of output Styles pažymėkite taisyklių pavadinimą ir spragtelėkite aukščiau 

esančią žalią rodyklę – taisyklių pavadinimas turi atsirasti lango dešinėje pusėje esančiame sąraše Favorites).  
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5. Automatinis citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas tekste 
 

Norėdami naudotis automatinio citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo funkcijomis, turite įdiegti savo 

kompiuteryje teksto redagavimo programos (Word ar kt.) papildinį.  

 

Pagrindiniame RefWorks tinklalapyje spragtelėkite Tools ir Write-N-Cite. Pasirinkite papildinį pagal savo turimą 

programinę įrangą, spragtelėkite Download ir jį įdiekite. Teksto redagavimo programoje turi atsirasti įdiegta 

programėlė Write-N-Cite (Word skirtukas RefWorks). 

 

„Write-N-Cite IV“ naudojimas 

Kai rašote tekstą ir norite įdėti nuorodą į naudotą šaltinį, tekste nustatykite kursorių toje vietoje, 

kurioje turi būti nuoroda. Tuomet Word programoje spragtelėkite skirtuką RefWorks, o jame nuorodą Log In. 

Atsivėrusiame langelyje prisiregistruokite, t.y. įrašykite Group Code (jo teiraukitės bibliotekos darbuotojų) ir savo 

prisijungimo vardą bei slaptažodį. 

 

Kai prisiregistruosite, palaukite kol bus parsiųsti Jūsų išsaugoti įrašai iš RefWoks. Po to, RefWorks skirtuko lango 

viršuje spragtelėkite Insert Citation ir Insert New.  
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Atsivėrusiame langelyje pasirinkite šaltinio, kurį norite cituoti, įrašą (jeigu įrašus RefWorks sugrupavote į bylas, 

tai pasirinkite reikiamą bylą, o po to reikiamą įrašą) ir spragtelėkite OK. 

 

Norėdami įterpti kito šaltinio nuorodą, padėkite kursorių į reikiamą vietą, vėl pasirinkite Insert Citation ir Insert New.  

Norėdami sudaryti literatūros sąrašą, Word programoje pasirinkite skirtuką RefWorks ir šalia užrašo Style 

spragtelėkite ir pasirinkite reikiamą bibliografinio aprašo stilių (taisykles). Po to spragtelėkite Bibliography Options ir 

Insert Bibliography. Automatiškai abėcėlės tvarka bus sudarytas cituotų įrašų bibliografinis sąrašas.  

 

Galite taisydami tekstą, įterpti kitas nuorodas, jau įterptas ištrinti. Po taisymų atnaujinkite literatūros sąrašą, t.y. 

spragtelėkite Bibliography Options ir Remove Bibliography, po to vėl Bibliography Options ir Insert Bibliography.  

Nuorodas ir literatūros sąrašą galite redaguoti (pakeisti šriftą ar dydį, įrašyti ar ištrinti informaciją). 
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6. Dalijimasis įrašais 
 

RefWorks programėlėje galite dalintis savo sukurtais ar įkeltais įrašais su studentais, kolegomis ir kt. Spragtelėkite 

pagrindiniame lange skirtuką Organize & Share Folders.  

Atsivėrusiame lange šalia pasirinktos bylos spragtelėkite ikoną .  

 

Atsivėrusiame langelyje spragtelėkite Share. Kitame atsivėrusiame lange galite įrašyti šaltinių įrašų temos pavadinimą 

(Title), reikiamą informaciją (Information), pasirinkti įrašų dalijimosi būdus (Share Options), nustatyti veiksmų su 

įrašais apribojimus (Limitations), literatūros sąrašo taisyklių pasirinkimus (Output Style Options), kitiems rodomus 

įrašų elementus (Fields to share). Spragtelėkite Save.  

 

Atlikus šiuos veiksmus, šalia bylos atsiranda ikona . Spragtelėjus šią ikoną galite pažiūrėti tinklalapį ir jo adresą 

(Share Link), kurį nusiuntę kitiems pasidalinsite įrašais, arba nusiųsti kitiems šią informaciją el. paštu (Email this 

share).  


