
ZOTERO  
Adresas internete: http://www.zotero.org  

Zotero – tai nemokama informacijos tvarkymo programa, kuri 
leidžia išsaugoti, tvarkyti, cituoti bei dalintis sukauptais įrašais. 
Savo sukauptą kolekciją vartotojas gali pasiekti iš bet kurios 
interneto ryšį turinčios darbo vietos.  
Norint įdiegti ir naudotis Zotero programa, kompiuteryje turi būti 
įdiegta viena iš šių naršyklių: Safari, Chrome, FireFox, Edge. 

REGISTRACIJA  

Norint naudotis visomis Zotero programos galimybėmis reikia 
susikurti asmeninę paskyrą internetinėje svetainėje: https://
www.zotero.org/user/register/  

Atlikus registraciją, el. paštu išsiunčiamas registracijos 
patvirtinimo laiškas.  
Būtina patvirtinti, el. laiške nuspaudus atsiųstą nuorodą. 



PROGRAMOS DIEGIMAS 
Atsisiuntimo adresas internete: https://zotero.org/download   

Zotero Download (žr. pav. 1) - programos diegimas į kompiuterį 
(šis veiksmas neprivalomas. Išsaugotus bibliografinius įrašus taip 
pat galėsite matyti ir prisijungus prie savo asmeninės paskyros, 
adresu: https://www.zotero.org/user/login/) 

Zotero Connector (žr. pav. 2) - programos diegimas į naršyklę 
(šis veiksmas privalomas norint naudotis Zotero programa) 

Sėkmingai įdiegus Zotero Connector programą, naršyklės įrankių 
juostoje matysite Zotero piktogramą (žr. pav. 3). 

Pav. 1 Pav. 2

https://zotero.org/download
https://www.zotero.org/user/login/


 

ZOTERO PASKYROS APŽVALGA 

Atvėrus kompiuteryje Zotero programą (žr. pav. 4) arba su 
registracijos metu susikurtais duomenimis prisijungus svetainėje 
https://www.zotero.org/user/login/ (žr. pav. 5) galima matyti visus 
asmeninėje bibliotekoje sukauptus bibliografinius įrašus, atlikti 
paiešką, pridėti papildomą informaciją, (įrašyti savo komentarus, 
įkelti internetinę nuorodą ar prisegti dokumentą), kurti įrašų 
kolekcijas bei įrašų grupes.  

Pav. 3

https://www.zotero.org/user/login/


   Pav. 4

Pav. 5



BIBLIOGRAFINIŲ  
ĮRAŠŲ ĮKĖLIMAS Į ZOTERO PROGRAMĄ 

Norint įkelti bibliografinius įrašus iš internetinių svetainių, 
duomenų bazių ar bibliotekos el. katalogo, atvėrus norimą 
dokumentą, naršyklės juostoje pasirinkite piktogramą Zotero 
(piktogramos paveikslėlis priklauso nuo įrašo tipo: knyga, 
straipsnis, interneto puslapis ar kitas dokumentas) 

 ĮRAŠŲ ĮKĖLIMAS IŠ BIBLIOTEKOS EL. 
KATALOGO 

Bibliotekos el. kataloge atlikite paiešką. 
Atvėrus reikiamą dokumento bibliografinį įrašą, naršyklės juostoje 
paspauskite Zotero piktogramą (žr. pav. 6) 

Pav. 6



Išsaugotus bibliografinius įrašus rasite internete prisijungę https://
www.zotero.org/user/login/, skiltyje “Web Library” (žr. pav. 7) 

Arba įdiegtoje Zotero programoje jūsų kompiuteryje, skiltyje “My 
Library” (žr. pav. 8) 

Pav. 7

Pav. 8

https://www.zotero.org/user/login/
https://www.zotero.org/user/login/

