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Caracteristică Mendeley Zotero EndNote online

Format Web și Desktop Web și Desktop Web

Cost Gratuit (2 GB pe web) Deschis Pentru utilizatorii UDJG

Înregistrare www.mendeley.com www.zotero.org access.clarivate.com/login?app
=endnote

Puncte tari Existența profilului de cercetător (My 
publications)
Căutarea și aderarea la grupuri de 
interes
Urmărirea unui dosar ptr. adăugarea 
automată de pdf-uri
Depozit impresionant de stiluri de 
citare
Posibilitatea de editare și adăugare de 
stiluri de citare
Citirea  și adnotarea documentelor în 
Mendeley

Rapid de învățat
Salvare rapidă direct din browser
Tipologie bogată de surse de 
informare
Depozit impresionant de stiluri 
de citare
Funcționează foarte bine cu 
cataloagele online de bibliotecă

Flexibilitate mărită în 
partajarea documentelor cu 
colegii
Integrarea cu Publons
Disponibil din WoS

Puncte slabe Tipologie săracă de surse de 
informare
Salvarea referințelor online prin 
sincronizare cu web
Spațiu de stocare redus (se pot pierde 
fișiere la sincronizarea cu web)

Unele referințe trebuie corectate 
manual
Adăugarea unor stiluri de citare 
proprii
Extragerea metadatelor la 
adăugarea pdf-urilor

Ia timp inserarea citărilor în 
text
Trebuie contactat 
administratorul de sistem 
pentru  creare, editare și 
adăugare de stiluri de citare

Care dintre softuri mi se potrivește cel mai bine?

2

http://www.mendeley.com/
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Caracteristică Mendeley Zotero EndNote online

Adăugarea 
referințelor

Online (web importer)
Manual
Import

Online (Zotero Connector)
Manual
Import

Online
Manual
Import

Inserarea 
citărilor în 
text și a 
bibliografiei

Word și OpenOffice Plugin pentru Word și OpenOffice Word și OpenOffice (Cite while 
you write plugin)

Atașarea de 
full text

Atașare unul sau mai multe fișiere
Urmărește dosar pentru noi pdf-uri 
adăugate

Atașare fișier
Link către resuse online sau 
calculator
Link către localizarea originală

Link-uri către textul integral

Adnotarea pe 
referințe

Câmpuri pentru note
Evidențierea și inserarea de note pe 
secțiuni din text
Partajarea notelor în cadrul grupului
Atribuirea de cuvinte cheie proprii

Câmp predefinit pentru abstract
Atribuirea de cuvinte cheie proprii 
se face în câmpul „note”

Câmpuri predefinite pentru 
note și rezumate

Colaborarea Crearea de grupuri deschise sau private
Partajarea privată a documentelor se 
poate face cu pdf-uri atașate și adnotări

Colaborarea în cadrul grupurilor care 
partajează referințe și publică 
bibliografii pe web

Colaboratorii pot accesa 
documentele partajate în 
formula „doar citire” sau „citire 
și scriere”
Partajarea documentelor cu 
colegi care au cont pe EndNote 
online

Backup Sync; salvarea pdf-urilor în calculator Sync; salvarea pdf-urilor în 
calculator

Automat, pe server

Sursa:  Yale University Library. Comparison Chart for Citation Management [online]. 2018. [accesat 14 octombrie 2019. 
Disponibil la: https://guides.library.yale.edu/ld.php?content_id=36614624.
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https://guides.library.yale.edu/ld.php?content_id=36614624


Mendeley
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Mendeley

▪ Este în portofoliul Elsevier

▪ Se poate descărca gratuit

▪ Disponibil în versiunea online, desktop și noul Reference Manager

▪ Biblioteca poate fi îmbogățită cu fișiere sau dosare din calculator

▪ Permite etichetarea referințelor după subiecte proprii

▪ Include instrumente de legătură (plugin-uri) cu Internet-ul și editorul de text

▪ Mijlocește citarea surselor și elaborarea automată a bibliografiei

▪ Permite partajarea referințelor în cadrul grupurilor
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Mendeley Reference Manager

▪ Mendeley web library încetează activitatea pe 7 septembrie și este înlocuit cu noul

Mendeley Reference Manager

▪ De îndată ce noul Mendeley Reference Manager va fi stabil (cu toate caracteristicile

puse la punct, Mendeley Desktop nu va mai fi disponibil

▪ Reference Manager vine cu două instrumente noi (Mendeley Notebook și Mendeley

Cite) și cu o interfață îmbunătățită

▪ Reference Manager este o soluție software bazată pe tehnologia cloud și este

disponibil pentru Windows (>7), Linux și Mac

▪ Poate fi folosit în paralel cu Mendeley Desktop (sincronizarea între cele două

versiuni de lucru se face prin sync)
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Mendeley

1. www.mendeley.com
2. Crează cont 
3. Autentifică-te
4. Descărcă versiunea Desktop sau RM (în funcție de sistemul de 

operare)
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http://www.mendeley.com/


Mendeley

Instalează plugin-ul pentru importul referințelor online (Web importer) – în 
funcție de browser-ul Internet

https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer
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https://www.mendeley.com/reference-management/web-importer


Mendeley

Instalează plugin-ul pentru crearea legăturii dintre biblioteca Mendeley 
și editorul de text
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Mendeley Desktop
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Reference Manager



Mendeley > Adăugarea referințelor > Mendeley 
Desktop

❑ Salvarea referințelor online (în biblioteca online + sincronizare Desktop)

❑ Adăugarea fișierelor sau dosarelor din calculator

❑ Adăugarea manuală a referințelor (tradiționale)

❑ Importul unui set de referințe (BibTEX sau RIS)
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Salvarea referințelor online

Conectează-te în contul online Mendeley
Crează un dosar în care vei salva referințele

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Salvarea referințelor online

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Salvarea referințelor online
Selectează dosarul
Bifează referințele
Apasă „Save”.

Deschide biblioteca online.
Accesează dosarul în care ai salvat referințele.
Vizualizează referințele salvate.

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Deschide Mendeley Desktop și apasă pe „Sync”.
Referințele din biblioteca online vor fi automat actualizate în biblioteca Desktop.

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Adăugarea fișierelor sau dosarelor din calculator

Mendeley > Adăugarea referințelor
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În mod asemănător se poate adăuga un dosar cu 
fișiere.
Orice fișier nou adăugat ulterior în dosarul inclus în 
Mendeley Desktop poate fi adăugat automat și în 
Mendeley, prin opțiunea „Watched folders”

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Tools-Options-Watched Folders 18



Adăugarea manuală a referințelor

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Adăugarea manuală a referințelor

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Tipuri de surse de
informare acoperite
în Mendeley

Tools-Options-Document details 
(se pot adăuga noi elemente 
bibliografice; există o listă 
predefinită de elemente)

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Importul unui set de referințe

Salvarea în bloc folosind opțiunea „Export”

Mendeley > Adăugarea referințelor
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Mendeley > Adăugarea referințelor
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Mendeley > Adăugarea referințelor > Reference 
Manager

❑ Salvarea referințelor online (cu Web importer sau din Mendeley Library)

❑ Adăugarea fișierelor sau dosarelor din calculator

❑ Adăugarea manuală a referințelor (tradiționale)

❑ Importul unui set de referințe (BibTEX sau RIS)
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Mendeley > Adăugarea referințelor > Reference 
Manager
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Mendeley > Organizarea referințelor

• În dosare denumite sugestiv

• În subdosare denumite sugestiv

• După subiecte proprii (folosite la etichetarea referințelor)

• Ordonare după atașamente

• Ordonare după titluri citite/necitite

• Ordonare după preferințe (favorites)
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• În dosare denumite sugestiv
• După subiecte proprii (folosite la 

etichetarea referințelor)

Mendeley > Organizarea referințelor
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Mendeley > Organizarea referințelor
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Organizarea referințelor

Ordonare după 
atașamente

Mendeley > Organizarea referințelor
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Mendeley > Organizarea referințelor > 
Reference Manager

30

Creare colecție și adăugare referințe în colecția creată



Mendeley > Organizarea referințelor > 
Reference Manager
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Gruparea într-o 
colecție a 
referințelor 
adăugate recent



Mendeley > Citarea surselor de informare

1

2

3
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5
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Mendeley > Citarea surselor de informare
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Alegerea stilului de citare dintr-o listă predefinită

Mendeley > Citarea surselor de informare
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Căutarea și adăugarea unui alt stil de citare

Mendeley > Citarea surselor de informare
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Căutarea și adăugarea unui alt stil de citare

Mendeley > Citarea surselor de informare
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https://csl.mendeley.com

• Depozit de stiluri de citare
• Căutare după nume sau după

modelul referinței
• Acces la codul sursă al stilului

de citare
• Acces la exemple de referințe

pentru fiecare stil de citare
• Editarea unui stil de citare

apropiat criteriului de căutare și
salvarea în biblioteca Mendeley
Desktop

Mendeley > Citarea surselor de informare
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https://csl.mendeley.com/searchByName/


Adăugarea unei referințe tip carte

1

2

3

4
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Mendeley > Citarea surselor de informare
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2

3

Adăugarea automată a bibliografiei

Mendeley > Citarea surselor de informare
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Mendeley > Citarea surselor de informare > 
Reference Manager
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Scrie ideea în textul documentului
Apasă pe Mendeley Cite
Caută referința
Selectează referința
Inserează referința



Mendeley > Citarea surselor de informare > 
Reference Manager
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Mendeley > Colaborarea în cadrul grupurilor

Din versiunea Desktop
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Mendeley > Colaborarea în cadrul grupurilor

Din versiunea web
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Mendeley > Colaborarea în cadrul grupurilor

Aderarea la un grup de interes
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Mendeley > Colaborarea în cadrul grupurilor

Odată aderat la grupul de interes pot fi invitate și 
alte persoane (trebuie să aibă cont Mendeley).
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Prin acțiunea de sincronizare, se
actualizează grupurile și sunt importate
automat referințele partajate în cadrul
acestora.
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lenuta.ursachi@ugal.ro


