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1. Definiţii
2. Modalitatea de lucru
3. Noţiuni utilizate de soft
4. Beneficiile utilizării softului
5. Colaborarea între staţiile de lucru
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Deşi a fost  creat iniţial de şi 
pentru cercetători, Mendeley, 
oferă o serie de caracteristici 
aflate la îndemâna şi 
accesibilitatea tuturor.

Este:

Un program folosit pentru 
căutarea şi managementul 
documentelor, dar şi pentru a 
descoperi, colabora şi cerceta 
lucrări online.

Aveţi documente 
pe care nu aţi reuşit 
să le organizaţi?

Căutaţi informaţii despre 
un anumit subiect?

Căutaţi informaţii despre 
un anumit subiect?

Încercaţi să colaboraţi 
cu diverşi 
specialişti din domeniu?
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Este un soft academic întrebuinţat pentru extragerea 
bibliografiilor, dar şi pentru căutarea documentelor.

Apare sub forma unei combinaţii dintre o aplicaţie desktop şi 
un site, care ajută la descoperirea, partajarea şi manevrarea 
rezultatelor cercetării.
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Care sunt beneficiile utilizării Mendeley?

1. Generarea bibliografiilor
2. Colaborează rapid şi uşor cu alte categorii de cercetători online.
3. Dă posibilitatea importului rapid de documente din alte 

“biblioteci” de cercetare.
4. Găseşte documentaţie relevantă referitoare la informaţiile ce 

prezintă interes.
5. Dă posibilitatea accesării informaţiilor online de oriunde şi 

oricând.



  5

Centrul de Documentare Europeană GalaţiCentrul de Documentare Europeană Galaţi
Universitatea “Dunărea de Jos” din GalaţiUniversitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

                                              Mendeley                                        Mendeley
                                                                          Cum lucrează?Cum lucrează?

   
  Extrage meta-datele Extrage meta-datele 

din documentdin document
  Şi construieşteŞi construieşte

  unun
index.index.

Organizează, indexează Organizează, indexează 
  şi stochează şi stochează 
documentele documentele 

pentru a facilita pentru a facilita 
regăsirea informaţieiregăsirea informaţiei



  6

Centrul de Documentare Europeană GalaţiCentrul de Documentare Europeană Galaţi
Universitatea “Dunărea de Jos” din GalaţiUniversitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
                                           Mendeley                                           Mendeley

Care sunt noţiunile de bază utilizate de Mendeley?Care sunt noţiunile de bază utilizate de Mendeley?

►►Desktop MendeleyDesktop Mendeley

► ► PDFPDF

► ► Aplicaţia unui soft de management.Aplicaţia unui soft de management.

         Utilizatorul are la dispoziţie, ca spaţiu de desfăşurare, alocaţi 2 GB.

         Se pot distinge 2 componente ale sistemului:

         Softul  de pe computerul local, Mendeley Desktop;

         Mendeley Web. 

Primul poate fi folosit independent de componenta web, însă există permisiunea de a 
stoca online documente având acces la distanţă, sincronizând pe calculator şi 
documentele de rezervă.                                                
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Ce facilităţi oferă acest soft?Ce facilităţi oferă acest soft?

Căutarea rapidă a informaţiilor în biblioteca proprie, sau în întreaga 

bibliotecă.

Pot fi construite referinţe bibliografice din text, oferă o serie de instrumente 
pentru construcţia referinţelor şi anume:

●evidenţierea titlului, 

●note lipicioase (sticky) permite construirea de notiţe,

● instrumente de adnotare.

Permite încărcarea documentelor, făcându-le accesibile şi sincronizându-le pe 
staţii de lucru, pe  Mendeley Descktop.                                 
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Paşii pe care trebuie să-i străbată utilizatorul pentru accesare.

1. Creează contul liber:

a. Completarea unei parole;

b. Completarea domeniului de interes;

c. Completarea statutului academic. Conturare profil. Alegerea disciplinelor de 
interes.
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Paşii pe care trebuie să-i străbată utilizatorul pentru accesare.

2. Descărcare soft.
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Paşii pe care trebuie să-i străbată utilizatorul pentru accesare.

3. Start pentru utilizare
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Paşii pe care trebuie să-i străbată utilizatorul pentru accesare.

4. Căutarea documentaţiei necesare:

După titlul publicaţiei

După autorul acesteia

După cuvinte cheie

După etichete (tags), domenii
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După localizare pe internet (adresa la care materialul poate 
fi regăsit).

După DOI: digital object identifier: (acesta confirmă 
posibilitatea de a accesa documentul free).

După ISBN, sau ISSN.

Paşii pe care trebuie să-i străbată utilizatorul pentru accesare.

4. Căutarea documentaţiei necesare:
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• Atât în biblioteca proprie, cât şi în restul bibliotecilor existente, 
la care accesul se face pe baza acestui soft, vizualizarea 
documentelor este posibilă prin intermediul casetei SEARCH, 
ce permite căutarea rapidă.
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Localizarea şi vizualizarea documentelor
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Localizarea şi vizualizarea documentelor
Accesarea documentului se face printr-un simplu click pe iconiţa care arată 

existenţa Pdf-ului în partea dreaptă a paginii.
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ConcluziiConcluzii

• Mendeley Desktop: programul care organizează PDF-
urile şi ajută la scierea, salvarea şi vizualizare acestora

• Mendeley Web: căutarea se realizează în catalogul 
“internet”, urmând ca localizarea să dea posibilitatea de 
vizualizare a documentului.

• Permite aşezarea cât mai ordonată, dar şi gestionarea 
documentelor şi a referinţelor.

• Permite vizualizarea documentelor (atât cele pe care le 
salvaţi, cât şi pe cele pe care le găsiţi deja salvate)

• Permite adăugarea de etichete, notiţe, însemnări în 
detaliile documentelor.

• Filtrarea documentelor se face după cele mai 
diversificate câmpuri: autor, loc apariţie, an, ISBN, etc.
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