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ТемеТеме 

• Намена  

• Врсте 

• Функционалности 

• Практичан рад 

 

• Три питања:  

– Шта ови алати могу да учине? 

– Који алати постоје? 

– Који од алата мени највише одговара? 



Шта могу алати? 

 

Store – Manage – Cite  

 

1) Прикупљање 

2) Уређивање 

3) Цитирање 

 



Библиографски алати 

 

• Програми који омогућавају  

• Kреирање сопствене базе референци и 
литературе 

• Сакупљање и систематизовање литературе  

• Повезивање тог софтвера са другим 
програмима на рачунару – са браузером и 
вордом  

• Једноставно уношење референци у рад који 
пишемо – без преписивања 



Библиографски алати 

 

• Онлајн варијанте омогућавају и: 

– Приступ свим прикупљeним подацима са било ког 
рачунара 

– Формирање група и помоћ у тимском раду 

 

• Додатно 

• Креирање библиографије  

 



Ševkušić, M.: Zotero: nekomercijalni softver za organizovanje 

bibliografskih baza podataka i automatizovan formatiranje 

bibliografskih referenci. ttps://www.slideshare.net/bibsekcija/zotero-

nekomercijalni-softver-za-organizovanje-bibliografskih-baza-

podataka-i-automatizovano-formatiranje-bibliografskih-referenci  



https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_refer

ence_management_software 



Endnote Basic  



Отварање налога директно или преко   
Web of Science  



Све информације о налогу, 
промена лозинке и др... 



Информације о налогу и помоћ; My 
references – не брисати референце!. 



Сакупљање реф. (Collect): први 
начин – Online Search 



Претраживање 



Обавезно ограничити број  



Изабрати  



Пребацивање реф. у неку од 
група или креирање нове групе 



Референце су пребачене; уколико нису у 
одређеној групи, стављају се у Unfiled 



Сакупљање реф. (2) – Capture 

Дугме за прикупљање референци 

треба привући до Bookmarks Toolbar. 

Приликом отварања неког сајта, клик 

на то дугме ће нам отворити екран са 

метаподацима о том сајту. Kликом на 

“save” ове метаподатке ћемо привући 

у наш Endnote налог. 



Претраживање WoS 

Kobson > Servisi > Indeksne baze > Web of 

Science > Iz akademske institucije 



Обележене референце се чувају у 
EndNote online 



Пребачене референце су 
означене са EN 



 
Сачуване референце налазе се у “All My 
references” и могу се пребацити у неки 
фолдер 



Пребацивање референци из 
EBSCO база  

Kobson > Servisi > EBSCO > Iz akademske 

institucije > Ebsco Host Web 



Претрага EBSCO база 



Пребацивање референци у фолдер 



Референце се експортују из фолдера 
(обележимо оне које желимо да 
преузмемо и кликнемо на “export”) 



Бирамо опцију “Direct export to 
EndNote Web” 



Убачене референце имају ознаку 
EBSCO 



Креирање нових референци 

Референце можемо увек 

додати директно у ЕndNote 

путем опције  “New 

reference”; потребно је да 

одредимо који тип 

референце је у питању како 

би у испису биле правилно 

приказане.  



Уколико су неке од прикупљених референци 
дупликати, можемо да их обришемо: опција 
“Organize” > “Find duplicates ” 



Дељење група: Organize > 
Manage my groups 

Aко неку групу желимо да 

поделимо, бирамо опцију “Manage 

sharing” у менију “Manage my 

groups”. 



Додељивање привилегија 

У прозор уносимо мејл 

адресе оних корисника 

са којима желимо да 

делимо групу и 

одређујемо ниво 

привилегија (да ли могу 

само да читају групу 

или да додају 

референце). 



Креирање библиографије 

Опција “Bibliography” у менију 

“Format” 



Приказ референци 

Референце можемо приказати ако смо у 

претходном кораку изабрали остале 

параметре (групу, стил, формат фајла); 

приказане референце можемо да 

ископирамо. 



Прикључак (plugin) за ворд 

Ако желимо референце да преносимо 

директно у рад који пишемо у ворду, 

потребно је да најпре инсталирамо 

одговарајући прикључак (plugin) > 

Downloads > Cite While You Write Plug In 



Downloads  

 



Инсталација 

 



Повезивање са Вордом; када кликнемо на Endnote, 
отвориће се прозор за корисничко име и лозинку 

 



Курсор поставимо на месту у тексту и кликнемо на “Insert 
citation”; у прозору за претраживање укуцамо жељени 
појам; на тај начин ћемо претражити наш Endnote налог  



Изаберемо наслов и реч из наслова, 
обележимо референцу и кликнемо на 
дугме “Insert” 



Референца је убачена и креирана је литература 
на крају текста 



Убацивање следеће референце 



Приказ нове убачене референце 



Из падајућег менија можете 
изабрати други стил  



Промена стила цитирања 

Све унете референце садрже одговарајуће кодирање. Ако нам је 

потребан текст без кодирања, користимо опцију “Convert Citation 

and Bibliography” и изаберемо конверзију на “Plain text”. 



Опција Match 

Нуди могућност да на основу наслова нашег 

рукописа и сажетка добијемо препоруку којем 

часопису бисмо могли тај рад да пошаљемо како 

би био објављен.  



Директан линк са слање часописа 



Mendeley 



Mendeley – десктоп апликацију можемо да 
преузмемо бесплатно; иако није неопходно у 
првом кораку, једноставније је да се одмах 
региструјемо. 



Једноставна и брза инсталација на 
десктоп  



Десктоп апликација нуди 

могућност пријављивања 

за различите кориснике, 

као да је реч о било којем 

онлајн сервису. 



Прикључке за браузер и ворд можемо 
одмах да инсталирамо  



 



Инсталација прикључка за браузер > 
изаберемо браузер који користимо  

 





 

После инсталације ће нам се појавити 

дугме на браузеру на које можемо да 

кликнемо када желимо да преузимамо 

садржај који смо пронашли на вебу. 



 
Ако смо на вебу добили списак резултата, можемо да 
направимо избор; одмах је доступна и опција преузимања 
читавог PDF-a 



 
Најједноставнији начин додавања референци је 
преко опције drag and drop (привући и испустити 
у средишњи део десктоп апликације) 



 
Три дела десктоп апликације: средишњи, са списком 
референци, леви са фолдерима ради прегледа 
референци и десни за приказ изабране референце 

Дугме Sync за 

изједначавање 

офлајн 

(десктоп) и 

онлајн дела.  



 
Када кликнемо да одређену референцу, у другом 
екрану ће нам се отворити документ који можемо 

да означавамо, обележавамо, и сл.  



Онлајн верзија где се пријављујемо  



Профил: додајемо податке о себи, 
запослењу, радовима, интересовањима и 
сл.  



Feed – новости, сугестије, подељени 
садржаји, као на свакој друштвеној мрежи 



Library: све наше референце и фолдери 
пресликани са десктоп апликације, односно 
наша библиотека доступна онлајн  



Suggest: препоруке, не колега са којима 
сарађујемо, већ самог система Mendeley  



Stats : подаци о преузимању ваших 
публикација и сл. 



Групе које смо формирали 



 
Приликом креирања групе одређујемо да ли ће бити 
јавна (прикључује се онај ко жели), “invite only” 
(прикључују се они који нам упуте захтев) или приватна 



Data: за постављање сетова података 



Careers: могућност тражења посла  



 

Хвала! 
stolic@unilib.bg.ac.rs 

popovic@unilib.bg.ac.rs  
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