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1. Savo darbo erdvės sukūrimas, prisijungimas prie RefWorks 
 

Atsiverskite tinklalapį:  www.refworks.com/refworks      

 

Spragtelėkite nuorodą Sign up for a New Account. 

 

 

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

Atsivėrusiame 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/refworks, į laukelius Login Name ir Password rašykite savo vartotojo 

vardą ir slaptažodį, kuriuos rašėte lange Step 1. 

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

Kaip atsiranda straipsnių ar knygų įrašai RefWorks?  

Jūs galite juos: 

 tiesiogiai įkelti iš įvairių duomenų bazių, 

 importuoti iš įvairių duomenų bazių, naudodami RefWorks pateiktus informacijos importavimo filtrus, 

 patys sukurti. 

 

Straipsnių ar knygų įrašų tiesioginis įkėlimas iš duomenų bazių 

Įrašus galima tiesiogiai įkelti iš duomenų bazių, išvardintų šiame sąraše: 

http://www.refworks-cos.com/refworks/DEPartners/  

 

1) Pasirinktoje duomenų bazėje (pvz., ASU prenumeruojamose duomenų bazėse 

http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7612) raskite tinkamą straipsnį ar knygą; 

 

2)  Atverskite straipsnio ar knygos aprašymą (spragtelėję straipsnio ar knygos pavadinimą); 
 

3) Straipsnio ar knygos aprašo lange ieškokite įrašo išsaugojimo ar eksportavimo į bibliografinės informacijos 

tvarkymo programėles funkcijos (žr. pavyzdžius iš Academic Search Complete ir ScienceDirect). 

 

 

 

http://www.refworks-cos.com/refworks/DEPartners/
http://www.asu.lt/biblioteka/lt/7612
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4) Spragtelėję Export, pasirinkite, kad įrašas būtų eksportuojamas į RefWorks ir spragtelėkite Save ar Export. 

        

Įrašas į RefWorks nusiunčiamas automatiškai.  

Jeigu nebuvote prisiregistravę prie RefWorks, tuomet atsivers langelis, kuriame turite prisiregistruoti. 

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/  
 

Straipsnių ar knygų įrašų sukūrimas 

Norėdami sukurti įrašą, spragtelėkite mygtuką New Reference ir atsivėrusio lango laukeliuose įrašykite reikiamą 

informaciją. Pirmiausia, laukelyje Ref Type pasirinkite dokumento, kuriam darote įrašą, rūšį (pvz. pasirinkite Journal 

Article, jei kuriate įrašą žurnalo straipsniui). Jeigu turite straipsnio el. kopiją, ją galite prisegti prie įrašo, spragtelėdami 

mygtukus Browse ir Add attachment. Įrašę informaciją, nepamirškite spragtelėti Save Reference. 

 

http://www.refworks-cos.com/refworks/ImportFilters/
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3. Įrašų redagavimas ir viso teksto dokumentų išsaugojimas 

RefWorks pagrindiniame lange rodomi visi sukurti ar įkelti įrašai. Šalia pasirinkto įrašo spragtelėkite , 

atsivėrusiame lange spragtelėkite mygtuką Edit.  

 

Atsivėrusiame lange galite taisyti informaciją, prisegti ar ištrinti viso teksto dokumentą, pridėti nuorodą 

internete ir kita. Atlikę pakeitimus, spragtelėkite Save Reference.  
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4. 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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5. Įrašų sąrašų sudarymas 
 
RefWorks programėlėje galima automatiškai sukurti literatūros sąrašą pasirinktiems įrašams. Spragtelėkite Create 
Bibliography. Atsivėrusiame lange pasirinkite: 

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

2) literatūros sąrašo formatą, spragtelėdami šalia File Type; 

3) 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). 

 

SVARBU: Jeigu Output Style sąraše nerandate Jums reikiamų literatūros sąrašo taisyklių (pvz., ISO690), turite jų 

pavadinimą įkelti į šį sąrašą, naudodami įrankį Output Style Manager. Pagrindiniame tinklalapyje spragtelėkite 

Bibliography. Pasirinkite Preview Output Style, pasižiūrėkite, kurios taisyklės Jums yra tinkamos. Tuomet 

pagrindiniame tinklalapyje spragtelėkite Bibliography ir pasirinkite Output Style Manager. Atsivėrusio lango kairėje 

pusėje esančiame sąraše (List of output Styles) pažymėkite reikalingų taisyklių pavadinimą ir spragtelėkite aukščiau 

esančią žalią rodyklę – taisyklių pavadinimas turi atsirasti lango dešinėje pusėje esančiame sąraše (Favorites). 

  



8 
 

6. 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 Write-N-Cite („Write-N-Cite III“ atsiranda Word skirtuke Add-Ins; „Write-N-

Cite IV“ – Word skirtuke RefWorks). 

 

„Write-N-Cite IV“ naudojimas 

Kai rašote tekstą Word programoje 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 (lango apačioje matysite 

Downloading RefWorks DB data). 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, RefWorks skirtuko lango viršuje šalia užrašo Style spragtelėkite ir 

pasirinkite reikiamą bibliografinio aprašo stilių (taisykles). Sąraše rasite tik keletą stilių, norėdami naudoti kitus, 

turite prieš tai juos įtraukti į RefWorks Favorites sąrašą (kaip tai padaryti skaitykite 5 skyriuje, p. 7). Po to spragtelėkite 

Bibliography Options ir Insert Bibliography. Automatiškai abėcėlės tvarka sudaromas 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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„Write-N-Cite III“ naudojimas 

Word skirtuke Add-Ins spragtelėkite ikoną Write-N-Cite. Atsivėrusiame lange prisijunkite, įrašydami RefWorks 

prisijungimo vardą ir slaptažodį. Atsivėrusiame lange šalia pasirinkto šaltinio įrašo spragtelėkite Cite.  

 

Nuoroda tekste atsiras automatiškai, jos neredaguokite – sudarius literatūros sąrašą nuorodos automatiškai 

suredaguojamos pagal pasirinktas literatūros sąrašo taisykles. Taip galite įterpti tekste visas reikalingas nuorodas.  

 

Norėdami sudaryti literatūros sąrašą, vėl spragtelėkite teksto redagavimo programoje ikoną Write-N-Cite ir 

Bibliography. Atsivėrusiame langelyje pasirinkite reikiamas literatūros sąrašo sudarymo taisykles (jeigu nerandate 

reikiamų, skaitykite 7 p.) ir spragtelėkite Create Bibliography. Teksto pabaigoje sukuriamas literatūros sąrašas.  
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7. 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).  


