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Czym jest Mendeley?

Narzędzie do 
zarządzania 

literaturą

Dane z badań & API

Sieć naukowców 
oraz grupy



Mendeley Web – dostępny przez 

przeglądarkę

Mendeley Desktop – aplikacja na 

komputer



Integracja z ScienceDirect i Scopus



Bezpośrednie pobieranie z…



Załóż konto 

Mendeley

www.mendeley.com



Zarządzanie literaturą
Tworzenie biblioteki i jej porządkowanie



Czytanie i opisywanie
Czytanie artykułów, opisywanie ich i tworzenie notatek



Cytuj i twórz bibliografię
Automatyczne cytowanie, tworzenie bibliografii 

i style cytowania



Grupy i współpraca
Tworzenie i śledzenie grup,

współpraca



Tworzenie grup

• Grupy otwarte – Każdy może śledzić 

grupę i być jej członkiem, dodając 

informacje o artykułach.

• Grupy publiczne „invite-only” –

Każdy może śledzić grupę, ale 

członkami mogą być tylko osoby 

zaproszone.

• Grupy prywatne – Całkowicie 

prywatne grupy, w których 

użytkownicy mogą się dzielić pełnymi 

dokumentami z adnotacjami. 







Cztery podstawowe funkcje, jakie oferuje Ci Mendeley

1. Pobieraj artykuły bezpośrednio z platform typu ScienceDirect.

2. Przechowuj dokumenty w osobistej bibliotece, zarządzaj nimi i korzystaj z nich 

gdziekolwiek jesteś, zarówno online, jak i offline.

3. Zaznaczaj fragmenty artykułów, umieszczaj w nich komentarze i udostępniaj je 

członkom Twojej grupy badawczej.

4. Wstawiaj przypisy bibliograficzne podczas pisania pracy naukowej, wybierając 

odpowiedni styl cytowania za pomocą jednego kliknięcia.



http://www.biblioteka.filg.uj.edu.pl/



Szanowni Państwo!

Pracownicy, Doktoranci oraz Studenci Wydziału Filologicznego UJ,

Pragniemy Państwa poinformować, że Uniwersytet Jagielloński nabył licencję do programu Mendeley Institutional Edition. 

Mendeley jest narzędziem do zarządzania literaturą, a także siecią wspierającą współpracę między naukowcami z całego świata. 

Aby uzyskać dostęp do konta Mendeley Institutional Edition prosimy kliknąć w ten link: 

www.mendeley.com/groups/8056341

Mendeley Institutional Edition jest wersją Mendeley przeznaczoną dla instytucji, zawierającą więcej opcji, a także dodatkowe 

wsparcie dedykowane instytucjom. Jest to poszerzona oraz wzbogacona wersja podstawowego Mendeley’a, która zawiera 

następujące funkcje oraz cechy, dostępne zarówno dla pracowników naukowych, jak i dla studentów:

• 5GB miejsca w chmurze do przechowywania swoich dokumentów (w odróżnieniu od standardowej wersji oferującej 2GB).

• Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby grup do współpracy (w odróżnieniu od standardowej wersji oferującej utworzenie 1 

grupy)

• Każda z grup może być tworzona przez maksymalnie 25 osób (wersja standardowa – 3 członków) 

• Dodatkowe, zaawansowane funkcje, takie jak Mendeley Suggest

Z pozdrowieniami,

Monika Curyło

http://www.mendeley.com/groups/8056341

