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Робота з електронною 

бібліотекою та бібліографією в 

референс-менеджері Zotero
HTTPS://WWW.ZOTERO.ORG

Zotero — це безкоштовний референс-менеджер, який існує в кількох

модифікаціях і дає змогу користувачеві збирати, упорядковувати та

організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з усіх

типів джерел, що можливі для відображення в браузері (статті в

форматі PDF, веб-сторінки, текстові файли, музичні, відео файли

тощо). Ця програма належить до групи програм — «бібліографічних

менеджерів» (англ. reference management software).

Девіз Zotero: «See it. Save it. Sort it. Search it. Cite it.»



Встановлення Zotero

Запускаємо Google

Chrome і переходимо

на сторінку

https://www.zotero.org/,

де відразу ж тиснемо на

велику червону кнопку

“Download Now”.

https://www.zotero.org/


Встановлення Zotero

На наступній сторінці

тиснемо “Download

Zotero for Windows” і

очікуємо завантаження

інсталятора.



Встановлення Zotero

Після завершення

завантаження запускаємо

файл-інсталятор.

Процедура інсталяції

проста і цілком зрозуміла.



Встановлення Zotero

За потреби вказати

певний шлях для

встановлення програми,

можна обрати опцію

“Custom”. В більшості ж

випадків варто залишити

шлях за замовчуванням.



Встановлення Zotero

У полі “Destination Folder”

можна вказати папку, в яку

будуть збережені програмні

файли після розпаковування

інсталяційного пакету. Зазвичай

операційна система сама

пропонує папку, в яку будуть

збережені файли програми

(C:\Program Files (x86)\Zotero

Standalone)



Встановлення Zotero



Встановлення Zotero

Натиснувши кнопку “Finish”, ви

завершуєте процедуру

встановлення програми. Після

чого на робочому столі та в

меню програм з’являться

відповідні позначки Zotero.



Налаштування Zotero

Перед тим як перейти

до налаштування

Zotero, слід інтегрувати

Zotero в браузер.

Для цього необхідно

повернутися на веб-

сторінку завантаження

і натиснути на кнопку

“Chrome”.



Налаштування Zotero

Натисніть на синю

кнопку "Додати в

Chrome", щоб

встановити

конектор, який,

власне, й пов’яже

Zotero з браузером.



Налаштування Zotero

Процедура встановлення конектора є аналогічною встановленню будь-яких інших

додатків в Chrome: натисніть у діалоговому вікні "Додати розширення", після чого браузер

відзвітує про його успішне встановлення.



Після встановлення та налаштування Zotero, запускаємо програму



Додавання бібліографії у Zotero

Після запуску у вікні

програми бачимо, що в

ньому є лише один

запис "Перші кроки в

Zotero“. Його можна

видалити, навівши на

запис курсор і

викликавши правою

клавішою миші

контекстне меню.



Додавання бібліографії у Zotero

Щоб додати

бібліографію з

онлайнових наукових баз

та прив’язати до неї

завантажені до локальної

бібліотеки файли статей,

необхідно завантажити і

зберегти pdf зі статтею до

бібліотеки (для прикладу,

в каталог

D:\Documents\Library\

Molecular Biology\CRISPR-

Cas9).



Додавання бібліографії у Zotero

Натиснувши на

кнопку "Export citation"

(лапки, або cite),

вибираємо експорт

бібліографії у

форматі RIS).



Додавання бібліографії у Zotero

По його завантаженню

з’явиться вікно "Імпорт

файлу" (якщо не з’явиться,

то треба клацнути у

браузері в зоні сповіщень

про завантаження по імені

RIS-файлу), в ньому слід

зняти відмітку "Імпортувати у

нову підбірку" і натиснути

"OK".



Додавання бібліографії у Zotero

Інший спосіб

додавати публікацію у

Zotero полягає в тому,

що правою клавішею

миші викликається

конекстне меню і

обирається “Save to

Zotero (Embedded

Metadata)"



Додавання бібліографії у Zotero

У колонці "Назва" з’явиться

назва статті.

Якщо у колонці "Назва"

курсором відзначити

завантажену статтю, у колонці

справа відобразяться

бібліографічні дані публікації:

назва журналу, назва статті,

імена авторів, номери

сторінок, DOI, URL та ін.



Додавання бібліографії у Zotero

Наступним кроком є

приєднання відповідного

завантаженого і

збереженого до бібліотеки

на попередньому кроці PDF-

файлу статті. Для цього,

викликавши контекстне

меню на відповідному записі

вибираємо "Додати

приєднання" => "Прикріпити

посилання на файл...".



Додавання бібліографії у Zotero

У провіднику знаходимо

відповідний файл статті,

виділяємо його і

тиснемо "Відкрити".



Додавання бібліографії у Zotero

Тепер файл статті

приєднаний до відповідного

бібліографічного запису.



Додавання бібліографії у Zotero

Подвійним клацанням

миші по запису, який

вказує на цю приєднану

статтю, запускається

відповідний файл - це

зручно, оскільки не

витрачається час на

ручний пошук файлу у

локальній бібліотеці.



Додавання бібліографії у Zotero

У папці “My Library” можна

створювати нові колекції

(папки) за тематикою

публікацій, які Ви

імпортуєте в бібліотеку

Zotero з інтернет-ресурсів.

Після імпорту файлу

публікації, його можна

перемістити у відповідну

папку



Додавання бібліографії у Zotero

Це полегшить Вашу

роботу зі збереженими у

бібліотеку Zotero

файлами та дасть змогу

їх відсортувати за

тематикою.



Додавання 

бібліографії у 

Zotero

Далеко не для всіх джерел

можна знайти готову для

імпорту бібліографію в

інтернеті.

Для ручного введення

бібліографічних даних

тиснемо на зелену кнопку з

плюсом, вибираємо

відповідний тип джерела,

наприклад, статтю із журналу.



У вікні програми з’являється

пустий запис, для якого у

правому сайдбарі слід

вручну ввести значення

відповідних полів.

Додавання бібліографії у Zotero



Намагайтеся додавати до

літературних джерел теги -

потім, коли записів в базі

стає дуже багато, вони

істотно полегшують пошук.

Додавання бібліографії у Zotero



Для додавання посилань

на літературні джерела

при роботі у документі

MS Word,

пересвідчуємося, що

Zotero вже запущений і у

меню MS Word

переходимо на вкладку

"Zotero" та тиснемо

кнопку "Add/Edit Citation".

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



При першому

натисканні з’являється

діалогове вікно, в якому

пропонується обрати

стиль цитування і

оформлення

бібліографії. Оберемо,

наприклад, Elsevier

Harvard (with titles) і

натиснемо OK.

Вставка посилань і списків літератури у 

документ MS Word



У вікні програми з’явиться

пошуковий рядок у

вигляді червоного

прямокутника із

закругленими краями.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Якщо в ньому почати

вводити слова з назви

статті, на яку слід

послатися, вона

з’явиться у випадаючому

вікні - клацаємо по ній

мишкою, додаючи,

таким чином, посилання

у документ.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Якщо це не єдине

джерело, на яке слід

послатися в цьому місці,

знову вводимо в

пошуковому рядку слова

з назви вже іншої статті -

клацнувши по запису, що

виринув, додаємо ще

одне посилання.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Якщо це не єдине

джерело, на яке слід

послатися в цьому

місці, знову вводимо в

пошуковому рядку

слова з назви вже іншої

статті - клацнувши по

запису, що виринув,

додаємо ще одне

посилання.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Як варіант, можна

користуватися не

пошуковим рядком, а

вікном з переліком всіх

записів бібліографічної

бази. Для того, щоб

переключитися на таке

вікно, треба натиснути на

маленький трикутничок біля

літери “Z” у пошуковому

рядку й у виринаючому

списку натиснути

"Класичний вигляд".

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



З’явиться вікно з

переліком всіх записів

бібліографічної бази, у

якому можна обрати

потрібне джерело.

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



Щоб додати

бібліографію в кінці

Вашої наукової праці

(статті, монографії,

огляду, дисертації та ін.)

ставимо курсор у

місце, куди треба

вставити бібліографію,

тиснемо на кнопку

“Add Bibliography"

Вставка посилань і списків літератури у документ 

MS Word



У Zotero за замовчуванням

стилів мало, але їх легко

можна додати. Для цього

йдемо в налаштування

програми.

Встановлення додаткових стилів цитування



У вкладці "Цитування" =>

"Стилі" тиснемо посилання

"Завантажити додаткові

стилі".

Встановлення додаткових стилів цитування



У браузері відкриється веб-

сторінка репозиторію з

неймовірною кількістю

стилів для Zotero. На сторінці

працює пошук,

інкрементно відфільтровучи

записи.

Встановлення додаткових стилів цитування



Навівши курсор на запис з

відповідним стилем,

з’явиться вікно з його

попереднім переглядом.

Встановлення додаткових стилів цитування



Натиснувши на відповідний

запис, можна завантажити

стильовий файл.

Погодившись на його

відкриття, з’явиться діалогове

вікно із запитом на

встановлення. Тиснучи "ОК"

додаємо до Zotero

шуканий стиль.

Встановлення додаткових стилів цитування



Щоб змінити поточний

стиль цитування на

новий, необідно

обрати опцію

“Document

References”.

Встановлення додаткових стилів цитування



Після натискання кнопки

“Document References”

з’явиться список зі

стилями цитування,

серед яких Ви можете

обрати потрібний Вам

стиль.

Встановлення додаткових стилів цитування



Встановлення додаткових стилів цитування



Відкривайте для себе нові горизонти зі Zotero,

створюєйте нові колекції наукових праць, цитуйте своїх

колег і пам’ятайте про академічну доброчесність,

носіями якої Ви є !


