
Managementul referințelor 
bibliografice cu Zotero

Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați

2020



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?
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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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Zotero
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Zotero
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Zotero

Aplicație open-source
Disponibil pentru sistemele de operare MAC, Windows și Linux
Adăugarea referințelor online se face printr-un singur click
Organizarea referințelor se poate face după propriile criterii

Acces la un depozit de peste 9000 stiluri de citare
Inserarea citărilor în editor de text Word, LibreOffice și Google Docs
Sincronizarea bibliotecii pe diferite dispozitive pe care este instalat Zotero

Colaborarea cu colegii la scrierea unei lucrări
Partajarea de documente cu studenții
Crearea unei bibliografii colaborative

Sursa: www.zotero.org
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Zotero

Sursa: www.zotero.org

Descărcarea aplicației Desktop

• Windows

• MAC

• Linux

Pentru sincronizare cu versiunea 
web se crează cont și se activează 
opțiunea din versiunea Desktop-
Preferences

Plugin-ul pentru browser

• Chrome

• Firefox

• Safari

Semnul de carte „Save to Zotero”

• Opera

• Edge
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Zotero

General – Automatically retrieve metadata from PDFs
Sync - Set up syncing
Export format
Cite – Word plugin, stilurile de citare

8



Zotero

„Butoanele” Zotero pentru citarea referințelor (după 
instalarea plugin-ului pentru editorul de text)

Plugin-ul pentru salvarea 
referințelor online

Semnul de carte pentru 
Opera și MS Edge 
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Zotero > Adăugarea referințelor

• Adăugarea manuală a referințelor

• Salvarea referințelor online

• Importul unui set de referințe

• Adăugarea PDF-urilor (cu extragerea metadatelor)
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Zotero > Adăugarea referințelor

SAU
Crearea unei 
colecții (dosar)

SAU

Adăugarea 
manuală a 
unei 
referințe
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Zotero > Adăugarea referințelor

Adăugarea manuală 
a unei referințe
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Zotero > Adăugarea referințelor

Adăugarea unei referințe online (dintr-un 
catalog de bibliotecă)
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Adăugarea unei referințe online (dintr-un 
catalog de bibliotecă)

Zotero > Adăugarea referințelor
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Adăugarea unei referințe online 
(dintr-o bază de date)
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Zotero > Adăugarea referințelor

Importul unui set de referințe
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Zotero > Adăugarea referințelor

Importul unui set de referințe
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Zotero > Adăugarea referințelor

Importul unui set de referințe
(punct slab)
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Zotero > Organizarea referințelor

Organizarea referințelor în cadrul 
colecțiilor și subcolecțiilor

Gruparea 
referințelor pe 
subiecte (tag-uri)
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Zotero > Organizarea referințelor
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Zotero > Organizarea referințelor

Căutarea referințelor se poate face în toate câmpurile și 
subiectele sau după „Titlu, autor, an”
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Zotero > Organizarea referințelor

Organizarea propriilor contribuții – simplifică elaborarea anexei de 
publicații la CV
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Edit-Preferences-Cite-Style

Zotero > Citarea surselor de informare
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Căutarea după exemplu a stilurilor de citare

Zotero > Citarea surselor de informare
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Zotero > Citarea surselor de informare

1

2
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Zotero > Citarea surselor de informare

3

4

5
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Zotero > Citarea surselor de informare

6
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Adăugarea automată a bibliografiei
28



Zotero > Citarea surselor de informare

Managementul referințelor în Google docs
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Zotero > Colaborarea în cadrul grupurilor

Este necesară crearea unui cont online pe pagina web

Toți membrii grupului trebuie să aibă cont Zotero

Pot fi căutate persoane care au cont Zotero

Pot fi căutate grupuri de interes

Pot fi create grupuri noi (proiecte noi)
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Zotero > Colaborarea în cadrul grupurilor
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Zotero > Colaborarea în cadrul grupurilor
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Zotero > Colaborarea în cadrul grupurilor
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lenuta.ursachi@ugal.ro
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