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რა არის Mendeley?

Available for macOS, Windows, Linux and all major browsers 

Mendeley არის უფასო რეფერენს მენეჯერი, რომელიც ეხმარება მეცნიერს:

ორგანიზება
რეფერენსების ბიბლიოთეკის 
შექმნა/ორგანიზებაში

კითხვა და კომენტარები

ციტირება
გააკეთეთ ციტირება და მარტივად 
შექმენით ბიბლიოგრაფია

კოლაბორაცია
გააზიარეთ კომენტარები და აზრები 
კოლეგებთან ერთობლივად



გადადით Mendeley.com-ზე 



დააინსტალირეთ Desktop ვერსია

ან იმუშავეთ ონლაინ ვერსიაში: mendeley.com/reference-manager/library

Windows, MacOS ან Linux- გადმოქაჩეთ და დააყენეთ: mendeley.com/download-reference-manager

https://www.mendeley.com/reference-manager/library
https://www.mendeley.com/download-reference-manager/


დააინსტალირეთ Mendeley Web Importer
(გამოიყენეთ ერთ-ერთი გზა - იხ. ქვემოთ)

1. გადმოქაჩეთ ბრაუზერიდან 
mendeley.com/reference-management/web-importer

3. თქვენი ბრაუზერის Extension store (Chrome, 
Firefox, Safari, ან Edge)

2. 'Tools’ მენიუ Mendeley Reference Manager (desktop 
ვერსიაში)

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


ორგანიზება

რეფერენსების ბიბლიოთეკის 
შექმნა/ორგანიზება



Sign in to Mendeley



Mendeley Reference Manager



Organize:

Building a library



Mendeley Reference Manager



იქონიეთ წვდომა თქვენს ბიბლიოთეკაზე ნებისმიერი 
ბრაუზერიდან



ავტომატური სინქრონიზაცია



დაამატეთ რეფერენსები კომპიუტერიდან



Select a file or files to 
add from your computer

Add a reference by
manually entering details

Import from another 
reference
manager, or BibTeX

დაამატეთ რეფერენსები კომპიუტერიდან



დაწკაპეთ Mendeley Web Importer ნიშანს. პლაგინი მოახდენს 
ინტერნეტ გვერდზე პუბლიკაციების იდენტიფიცირებას და 
გამოიტანს ჩამონათვალის სახით. მონიშნეთ ის პუბლიკაციები, 
რომელთა დამატება გსურთ თქვენს ბიბლიოთეკაში

მოიძიეთ 
პუბლიკაციები

დაამატეთ რეფერენსები ინტერნეტ ბრაუზერიდან



Select a collection to add 
to if you wish

Select View PDF to import 
the article along with the 
reference

Select a reference if you 
want to edit the metadata 
before importing

You can also 
select +Add to 
Mendeley here 
to import both 
the reference 
and PDF to your 
library



რეფერენსების ექსპორტი



ორგანიზება:

მართეთ თქვენი ბიბლიოთეკა



არსებული კოლექციები

ყველა რეფერენსი

ბოლო 30 დღეს 
დამატებული

ბოლო 30 დღეს 
დათვალიერებული

შერჩეული 
რეფერენსები

თქვენი ავტორობით 
პუბლიკაციები

ყველა წაშლილი 
რეფერენსი

თუ რეფერენსზე 
თანდართულია შესაბამისი 
PDF, დაწკაპეთ და გახსენით 
დათვალიერების/ 
დამუშავების მიზნით

უთითებს 
რეფერენსი 
წაკითხულია თუ 
არა

ვარსკვლავი აღნიშნავს 
შერჩეულ რეფერენსს 
‘Favorites'

რეფერენსების სორტირებისთვის დაწკაპეთ 
შესაბამისი სვეტის დასახელებაზე



შექმენით კოლექციები

თქვენი კოლექციები

შექმენით ახალი კოლექცია



მეტამონაცემები

სტატიის 
საინფორმაციო 
გვერდის 
მეტამონაცემები 
ივსება 
ავტომატურად, 
თუმცა 
სურვილისამებრ 
შესაძლებელია 
ინფორმაციის   
რედაქტირება ან 
დამატება.

ინფორმაციის 
მარტივად 
მართვისთვის 
შესაძლებელია tag-
ების შექმნა



მოქმედების პანელის გამოყენება

დაამატეთ 
რეფერენსები 
კოლექციებში ან 
ჯგუფებში

მოქმედების პანელი



ძიება თქვენს ბიბლიოთეკაში

მონიშნეთ თუ რომელ 
კოლექციაში/ჯგუფში 
გსურთ ძიება 

ძირითადი მენიუ 
შეიცვლება 
შესაბამისად

ძიების ველში შეიყვანეთ 
საძიებო ტერმინი

გამოიყენეთ 
ფილტრები



კითხვა და კომენტარები:

მონიშნეთ და გამოიყენეთ 
ბლოკნოტი (Notebook)



დოკუმენტების კითხვა



მონიშნეთ და გააკეთეთ კომენტარები

საჭიროებისამებრ დაამატეთ 
შენიშვნები/კომენტარები 
‘sticky notes’

ან მონიშნეთ ტექსტი



Mendeley Notebook (ბლოკნოტი)

დაათვალიერეთ ბლოკნოტის 
გვერდები

შექმენით იმდენი გვერდი, 
რამდენიც გჭირდებათ

მონიშნეთ 
ტექსტი და 
დაამატეთ 
მონიშნული 
ამონარიდი  
ბლოკნოტში

შესაბამის გვერდზე 
ჩასვით ტექსტი

ყველა მონიშნული 
ამონარიდი გამოჩნდება 
ბლოკნოტში. წყაროზე 
დაბრუნებისთვის 
მონიშნეთ შესაბამისი 
ამონარიდი

ბლოკნოტში შექმენით სათაური 
შესაბამისი ინფორმაციისთვის



ციტირება მარტივად:

Mendeley Cite add-in Microsoft Word-თვის გამოყენებით®



დააინსტალირეთ Mendeley Cite

2. Tools მენიუდან Mendeley desktop ვერსიაში

3. 'Insert’ 
მენიუდან
Microsoft® Word-ში

4. 'Insert’ 
მენიუდან
Microsoft Word-
დან iPad®-თვის

1. ბრაუზერიდან: mendeley.com/reference-management/mendeley-cite

https://www.mendeley.com/reference-management/mendeley-cite


Mendeley Cite გამოყენებით მარტივად დააგენერირეთ 
ციტირებები Word-ის ტექსტში

(Sandstrom et al, 2014)

შეარჩიეთ კოლექციიდან



ჩასვით ბიბლიოგრაფია



შეარჩიეთ ციტირების სტილი



კოლაბორაცია:

გააზიარეთ კომენტარები და 
რეფერენსები ჯუფებში



პირადი ჯგუფები

დაათვალიერეთ ჯგუფები

ჩააგდეთ ჯგუფში 
რეფერენსები



გაუზიარეთ PDF-ები პირადი 
ჯგუფის წევრებს

გააზიარეთ კომენტარები 
და ხაზგასმული ტექსტები 
რეალურ დროში

გაზიარებული დოკუმენტის 
დათვალიერებისას სიტყვა 
[Shared] გამოჩნდება 
სათაურში

პირადი ჯგუფები



მართეთ წევრები და 
შეამოწმეთ თქვენი მოწვევის 
სტატუსი

ჯგუფური მოწვევები 
იხილეთ Preferences-ში

პირადი ჯგუფები



Mendeley რესურსები



ძიება Mendeley-ში
Mendeley SuggestMendeley Search



Mendeley.com

დაწკაპეთ View PDF
სტატიის სრული 
ვერსიის სანახავად

+Add to library მარტვად 
დაამატეთ წყარო თქვენს 
ბიბლიოთეკაში

მონიშნეთ წყარი და 
დაათვალიერეთ 
დეტალურად

ძიება Mendeley-ში



სტატისტიკა

მსგავსი კვევების 
სანახავად 
გამოიყენეთ 
საკვანძო სიტყვები

დაათვალიერეთ სტატისტიკა



მიიღეთ რეკომენდაციები

Mendeley გთავაზობთ 
პერსონალურ 
რეკომენდაციებს.

ასევე შესაძლებელია 
ელფოსტით 
რეკომენდაციების მიების 
ოფციის ჩართვა/გამორთვა



Mendeley დახმარება

mendeley.com/guides

https://www.mendeley.com/guides/


Mendeley Support Center

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/

სიახლეებისთვის მიმართეთ 
მხარდაჭერის ცენტრს

სხვადასხვა გზით 
შესაძლებელია 
პერსონალური დახმარების 
მიღება

https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/

