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Σχετικά με το Zotero
Σο Zotero είναι ζνα εφχρθςτο αλλά και ιςχυρό εργαλείο ζρευνασ που ςασ βοθκάει να
ςυγκεντρϊςετε, να οργανϊςετε και να αναλφςετε τισ πθγζσ τθσ ζρευνασ ςασ (π.χ
βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, πλιρθ κείμενα, ιςτοςελίδεσ, εικόνεσ κ.α). τθ ςυνζχεια, το
Zotero, μετατρζπει αυτόματα τισ πθγζσ ςασ ςε οργανωμζνθ Βιβλιογραφία. Σζλοσ, το
εργαλείο αυτό ςασ επιτρζπει να μοιράηεςτε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςασ
ποικιλοτρόπωσ.
Επιπλζον, το Zotero ςυνεργάηεται με το MS Word, δίνοντασ ςασ τθ δυνατότθτα να
ειςάγετε βιβλιογραφικζσ αναφορζσ και να ςυντάςςετε τθ Βιβλιογραφία ςασ ταυτόχρονα
με τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ ςασ.

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ
Σθμείωςθ: Η εγκατάςταςθ του Zotero μπορεί να γίνει μόνο μζςω Mozilla Firefox.
Προκειμζνου να εγκαταςτιςετε το Zotero, επιςκεφτείτε μζςω του Mozilla Firefox τθν
ιςτοςελίδα www.zotero.org και πατιςτε το κόκκινο εικονίδιο “Download” επάνω δεξιά.
Εάν εμφανιςτεί μια κίτρινθ λωρίδα ςτθ κορυφι τθσ ιςτοςελίδασ με το μινυμα “Firefox
prevented this site (www.zotero.org) from asking you to install software on your computer.”,
πατιςτε το κουμπί “Allow”. υνεχίςτε, πατϊντασ το κουμπί “Install Now” και όταν
ολοκλθρωκεί θ εγκατάςταςθ κάντε επανεκκίνθςθ ςτον Firefox. Σϊρα κα πρζπει να ζχει
εμφανιςτεί το λογότυπο του Zotero (

), ςτθ μπάρα κάτω δεξιά του παρακφρου του

Firefox.
Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Υ
Ο καλφτεροσ τρόποσ για να ζχετε πρόςβαςθ ςτα αρχεία Zotero ςασ από πολλαπλοφσ Η/Τ
είναι να τα «ςυγχρονίςετε» μζςω του Zotero server. Για να το επιτφχετε αυτό, κα πρζπει
κατ’ αρχιν να δθμιουργιςετε λογαριαςμό ςτο Zotero ακολουκϊντασ το link:
https://www.zotero.org/user/register/ . Ζπειτα, ανοίξτε το Zotero ςτον Firefox και πατϊντασ

το εικονίδιο «Actions”

επιλζξτε «Preferences”. Από τθ μπάρα επιλογϊν πατιςτε το

κουμπί «Sync». Ειςάγετε τουσ κωδικοφσ ςασ και κάντε tick ςε όλεσ τισ επιλογζσ
ςυγχρονιςμοφ (sync) όπωσ φαίνεται παρακάτω:

Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ ςτο Zotero
(Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθ διαδικαςία ςε βίντεο)
Αφοφ ζχετε εγκαταςτιςει το Zotero, θ διαδικαςία δθμιουργίασ «Βιβλιοκικθσ», δθλ.
ςυλλογισ πθγϊν, είναι εξαιρετικά απλι. Κάντε τθν αναηιτθςθ ςασ ςε οποιονδιποτε
κατάλογο βιβλιοκικθσ ι ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ που αφοροφν τθν ζρευνα ςασ.

Τν πην ζεκαληηθό γλώξηζκα ηνπ Zotero είλαη ε δπλαηόηεηα πνπ έρεη λα αλαγλωξίδεη
πόηε έρεηε εληνπίζεη έλα ηεθκήξην (βηβιίν ή άξζξν) ή κη ηζηνζειίδα. Γηα παξάδεηγκα,
εάλ έρεηε εληνπίζεη ηελ εγγξαθή ελόο βηβιίνπ ζηνλ θαηάινγν κηαο βηβιηνζήθεο, ζα
εκθαληζηεί ην παξαθάηω «εηθνλίδην βηβιίν» ζηε γραμμή URL ηοσ Firefox.

Απιά παηήζηε ην εηθνλίδην θαη ην Zotero ζα ζώζεη όιεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο
πιεξνθνξίεο ηνπ βηβιίνπ απηνύ ζηε Zotero βηβιηνζήθε ζαο.
Εάλ θάλεηε αλαδήηεζε ζε ιίζηα απνηειεζκάηωλ (π.ρ Google, LexisNexis θηι) ζα
εκθαληζηεί «εηθνλίδην θάθεινο». Παηώληαο ην εηθνλίδην απηό, ζα εκθαληζηεί ιίζηα
από ηελ νπνία κπνξείηε λα επηιέμεηε ηί ζα απνζεθεπηεί ζηε Zotero βηβιηνζήθε ζαο.

Σε περίπηωζη που ηα εν λόγω εικονίδια δεν εμθανιζηούν ζηη γραμμή URL θα
πρέπει να ειζάγεηε ηα ζηοιχεία χειρωνακηικά. Δείηε ηην επόμενη παράγραθο.
Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά (manually)
ε αρκετζσ περιπτϊςεισ , τα εικονίδια αυτόματθσ αποκικευςθσ δεν κα εμφανιςτοφν ςτθ
γραμμι URL του φυλλομετρθτι ςασ. Αυτό οφείλεται ςτθν ζλλειψθ site translator για τθν
ιςτοςελίδα που βρίςκεςτε και δεν αποτελεί δυςλειτουργία του Zotero. Παρόλα αυτά,
μπορείτε να ειςάγετε τα βιβλιογραφικά ςτοιχεία του άρκρου ι βιβλίου χειρωνακτικά
ακολουκϊντασ τισ παρακάτω οδθγίεσ.
Ανοίξτε το Zotero και πατιςτε το πράςινο κουμπί με το ςφμβολο +

(New Item).

Επιλζξτε από το κυλιόμενο μενοφ τον τφπο τεκμθρίου που κζλετε να ειςάγετε, π.χ βιβλίο,
άρκρο, κτλ). Μόλισ επιλζξετε τφπο τεκμθρίου, μια κενι εγγραφι κα εμφανιςτεί ςτθ
κεντρικι ςτιλθ του Zotero. Πθγαίνοντασ ςτθ δεξιά ςτιλθ μπορείτε να ειςάγετε τισ
πλθροφορίεσ του τεκμθρίου. Για να το κάνετε αυτό, πατιςτε ςτα κενά πεδία τθσ δεξιάσ
ςτιλθσ και ςυμπλθρϊςτε τισ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ. Εάν ζχετε επιπλζον
ςυγγραφείσ, πατιςτε το ςφμβολο «+» και πλθκτρολογιςτε τα ςτοιχεία τουσ.
Σθ χειρωνακτικι ειςαγωγι δεδομζνων μπορείτε να τθ χρθςιμοποιιςετε και για ειςαγωγι
ςτοιχείων ζντυπων πθγϊν που μελετιςατε για τθν εργαςία/ ζρευνα ςασ.

Επεξεργαςία & Οργάνωςθ Βιβλιοκθκών Zotero
Ο καλφτεροσ τρόποσ να οργανϊςετε τθ Βιβλιοκικθ ςασ είναι μζςω ςυλλογϊν. Κάκε
ςυλλογι μπορεί να αντιςτοιχεί ςε μια εργαςία ι ζνα πεδίο ζρευνασ. Οι οργανωμζνεσ

ςυλλογζσ ςασ βρίςκονται ςτθν αριςτερι πλευρά του πλαιςίου του Zotero ενϊ τα
περιεχόμενα τουσ εμφανίηονται ςτθ κεντρικι ςτιλθ.
Η υλλογι «My Library» κα περιλαμβάνει ΠΑΝΣΑ μια ςυγκεντρωτικι λίςτα όλων των
τεκμθρίων ςασ. Εάν ςβιςετε ζνα τεκμιριο από τθ «My Library” αυτό κα εξαφανιςτεί από
όλεσ τισ ςυλλογζσ που ζχει καταχωρθκεί. (δεν ιςχφει το αντίκετο). Όποια άλλθ αλλαγι
κάνετε ςε τεκμιριο, αυτι γίνεται αυτόματα ςε όλεσ τισ ςυλλογζσ που είναι καταχωρθμζνο
το τεκμιριο αυτό (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ “My Library”).
Δθμιουργία Συλλογισ
(Δείτε τθ διαδικαςία ςε video)
Για να δθμιουργιςετε μια νζα ςυλλογι, πατιςτε το εικονίδιο «New Collection» πάνω από
τθν αριςτερι ςτιλθ του Zotero. Θα ςασ ηθτθκεί να δϊςετε ζνα όνομα για τθ νζα αυτι
ςυλλογι. Μπορείτε να προςκζςετε τεκμιρια ςτθ ςυλλογι αυτι είτε «τραβϊντασ» τα από
τθ κεντρικι ςτιλθ είτε αποκθκεφοντασ το τεκμιριο ςτο Zotero ενϊ θ ςυγκεκριμζνθ
ςυλλογι είναι ανοικτι.
Μπορείτε επίςθσ να δθμιουργιςετε υπο-ςυλλογζσ ςε μια ςυλλογι, κάνοντασ δεξί κλικ
επάνω ςτθ ςυλλογι και επιλζγοντασ «New Subcollection». Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να
μετονομάςετε τθ ςυλλογι επιλζγοντασ «Rename Collection».
Σθμειώςεισ
ε περίπτωςθ που
επικυμείτε να
κρατιςετε
ςθμειϊςεισ για ζνα
τεκμιριο, επιλζξτε το
τεκμιριο αυτό ςτθ
κεντρικι ςτιλθ του
Zotero, επιλζξτε το
tab “Notes” και
πατιςτε το κουμπί
«Add”. Αυτό κα
ανοίξει ζνα νζο

παράκυρο όπου μπορείτε να γράψετε το κείμενο τθσ ςθμείωςθσ ςασ.

Μπορείτε επίςθσ να κρατιςετε ςθμειϊςεισ που δεν ςχετίηονται με κάποιο από τα τεκμιρια
τθσ ςυλλογισ ςασ, πατϊντασ το κουμπί «New Standalone Note» ςτθ γραμμι εργαλείων του
Zotero.
Ταξινόμθςθ Συλλογών
(δείτε το video ταξινόμθςθσ)
Μπορείτε να ταξινομιςετε τα περιεχόμενα μιασ ςυλλογισ πατϊντασ τθ κατθγορία
πλθροφοριϊν που υπάρχει ςτο επάνω μζροσ κάκε ςτιλθσ π.χ. Title: ταξινομεί αλφαβθτικά
ανά τίτλο, Creator : ταξινομεί αλφαβθτικά, ανά ςυγγραφζα).

Για ταξινόμθςθ με βάςθ άλλα κριτιρια μπορείτε να πατιςετε το εικονίδιο
( ) ςτθν επάνω δεξιά γωνία τθσ κεντρικισ ςτιλθσ. Αυτό κα εμφανίςει το
κυλιόμενο μενοφ που βλζπετε δεξιά. Μπορείτε να επιλζξετε τισ
κατθγορίεσ βάςει των οποίων επικυμείτε να γίνει θ ταξινόμθςθ. Ζτςι κα
εμφανιςτοφν και αυτζσ ςτθ κεντρικι ςτιλθ τθσ ςυλλογισ ςασ ϊςτε να τισ
επιλζξετε για ταξινόμθςθ.

Αναηιτθςθ μζςα ςτθ ςυλλογι

(δείηε ηο βίνηεο απλής αναδήηεζες)
Πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεηε ηεθκήξηα κέζα ζε κηα ζπιινγή, ρξεζηκνπνηείζηε ην πεδίν
“Search” από ηε γξακκή εξγαιείωλ ηνπ ZOTERO.

Σο Zotero παρζχει επίςθσ δυνατότθτεσ προχωρθμζνθσ αναηιτθςθσ από το αντίςτοιχο
εικονίδιο ( ) ςτθ γραμμι εργαλείων. (Δείτε το video)

Οδθγόσ Σφνταξθσ Βιβλιογραφίασ με Zotero ςε ζγγραφο Word
Εγκατάςταςθ Word Processor Plugins
Κάκε ζκδοςθ του Zotero απαιτεί διαφορετικι ζκδοςθ plugin, Ελζγξτε τθν ζκδοςθ Zotero
που ζχετε προκειμζνου να επιλζξετε το κατάλλθλο plugin για εγκατάςταςθ. Για να ζλζγξετε
τθν ζκδοςθ Zotero που ζχετε, ανοίξτε το Zotero και από το μενοφ ενεργειϊν
το κουμπί «About Zotero”.

πατιςτε

τθ ςυνζχεια επιλζξετε τθ ςωςτι ζκδοςθ plugin από τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για
εγκατάςταςθ.




Zotero 2.1 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 2.1…)
Zotero 2.0 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 2.0…)
Zotero 1.0 word processor plugins (αφορά όλεσ τισ εκδόςεισ που ξεκινοφν με 1.0..)
Κατά τθν εγκατάςταςθ είναι προτιμότερο να είναι κλειςτό το Word. Διαφορετικά
μετά τθν εγκατάςταςθ του plugin κάντε επανεκκίνθςθ του Word.

Αντιμετώπιςθ προβλθμάτων
Εάν αντιμετωπίςετε προβλιματα με τθν εγκατάςταςθ Word plugins επιβεβαιϊςτε ότι
χρθςιμοποιείτε τθν πιο πρόςφατθ ζκδοςθ και επιςκεφτείτε τθ ςελίδα επίλυςθσ
προβλθμάτων (ςτα αγγλικά).

Χριςθ του Zotero ςτο MS Word
Σθμ. : Οι παρακάτω οδθγίεσ ζχουν ςυνταχκεί για το Word Plugin, παρόλα αυτά θ χριςθ των
OpenOffice/NeoOffice plugin είναι πολφ παρόμοια.

Μετά τθν εγκατάςταςθ του plugin κα πρζπει να βλζπετε τθ παρακάτω ςειρά εικονιδίων
ςτθν καρτζλα «Πρόςκετα» (Templates & Add Ins)από τθ
γραμμι εργαλείων, του Microsoft Word (εάν χρθςιμοποιείτε Word for Mac 2008 & 2010
πατιςτε εδϊ). Αυτά τα ζξι κουμπιά ςασ επιτρζπουν να διαχειρίηεςτε τισ παραπομπζσ ςασ
μζςα ςτο ζγγραφο Word. Εάν δεν βλζπετε αυτά τα εικονίδια, ανοίξτε τον Firefox και από τθ
γραμμι επιλογϊν πθγαίνετε ςτο «Εργαλεία» (Tools). Από το κυλιόμενο μενοφ ελζγξτε το
«Πρόςκετα» (“Templates and Add-ins”) και επιβεβαιϊςτε ότι το κουτί για το Zotero.dot
είναι επιλεγμζνο.

Ειςαγωγι Παραπομπών και Βιβλιογραφίασ
Προκειμζνου να δθμιουργιςετε παραπομπι ενόσ τεκμθρίου από τθ ςυλλογι Zotero μζςα
ςτο κείμενο Word, πατιςτε το πρϊτο εικονίδιο “Zotero Insert Citation” ( ). Εάν αυτι
είναι θ πρϊτθ παραπομπι που ειςάγετε, κα ανοίξει νζο παράκυρο « «Επιλογισ
Προτιμιςεων» (Document Preferences). Από εκεί επιλζξτε τθ μορφι Βιβλιογραφίασ που
κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. Η πιο διαδεδομζνθ μορφι Βιβλιογραφίασ για ακαδθμαϊκζσ
εργαςίεσ είναι θ “Harvard Reference Format” . (Περιγραφι υςτιματοσ Βιβλιογραφίασ
Harvard)

Όταν κα ζχετε επιλζξει τθ μορφι Βιβλιογραφίασ που επικυμείτε, κα εμφανιςτεί παράκυρο
«Αdd Citation» (Προςκζςτε Παραπομπι) με λίςτα των τεκμθρίων που ζχετε αποκθκεφςει
ςτο Zotero. Επιλζξτε αυτό που κζλετε να τοποκετθκεί ςτο κείμενο ωσ παραπομπι.

Μπορείτε

να

κάνετε

προεπιςκόπθςθ

τθσ

παραπομπισ

πατϊντασ

το

κουμπί

. ε αυτι τθ περίπτωςθ κα δείτε το πλαίςιο επεξεργαςίασ τθσ
παραπομπισ ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου.
ΠΡΟΟΧΗ: από τθ ςτιγμι που επεξεργάηεςτε μια παραπομπι ςτο παράκυρο αυτό, θ
παραπομπι δεν ενθμερώνεται αυτόματα από τισ αλλαγζσ που κάνετε ςτο zotero.

Αφοφ πατιςετε “OK,” κα πρζπει να βλζπετε τθ παραπομπι ςασ κατάλλθλα διαμορφωμζνθ
μζςα ςτο ζγγραφό word.
Προκειμζνου να δθμιουργιςετε Βιβλιογραφία από όλεσ τισ παραπομπζσ που ζχετε ειςάγει,
πατιςτε το κουμπί “Zotero Insert Bibliography” button ( ).
Σα κουμπιά «edit citation» ( ) και «edit bibliography» ( ) ςασ επιτρζπουν να
επεξεργαςτείτε τισ παραπομπζσ και τθ Βιβλιογραφία που ζχετε ιδθ ειςάγεισ το ζγγραφο.
Κάντε click μζςα ςε μια παραπομπι ι Βιβλιογραφία και πατιςτε το αντίςτοιχο κουμπί
επεξεργαςίασ. Ποτέ μη χρηςιμοποιείτε το MS Word για επεξεργαςία παραπομπών.
Οποιαδιποτε αλλαγι κάνετε μζςω MS Word, κα καταργείται αυτόματα κάκε φορά που το
Zotero ενθμερϊνει το ζγγραφο ςασ
Σο πζμπτο κουμπί, “Zotero Refresh” ( ) ενθμερϊνει τισ αναφορζσ ςασ με όποιεσ αλλαγζσ
κάνετε ςτθ υλλογι Zotero. Σο κουμπί “Zotero Set Doc Prefs” ( ) ανοίγει το παράκυρο
επιλογϊν «Document Preferences» επιτρζποντασ ςασ να αλλάξετε τθ μορφι Βιβλιογραφίασ
με μία κίνθςθ.
Συνοπτικι περιγραφι κουμπιών Word plugin

Ειςαγωγι παραπομπισ (Insert citation)

Επεξεργαςία παραπομπισ (Edit citation)

Ειςαγωγι βιβλιογραφίασ (Insert Bibliography). υντάςςει όλεσ τισ παραπομπζσ που
ζχετε ειςάγει ςτο κείμενο, ςε οργανωμζνθ Βιβλιογραφία.

Επεξεργαςία Βιβλιογραφίασ (Edit bibliography)

Ανανζωςθ Zotero (Zotero refresh). Ενθμερϊνει τισ αναφορζσ ςασ με όποιεσ αλλαγζσ
κάνετε ςτθ υλλογι Zotero

Προτιμιςεισ εγγράφου (Set Doc Prefs). Αλλάηετε με μια κίνθςθ το ςτυλ
Βιβλιογραφίασ που είχατε επιλζξει αρχικά.

Για βοήθεια ή πληροφορίεσ επικοινωνήςτε με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρηςησ του Πολυτεχνείου Κρήτησ. Τηλ. 28210-37437 (Πρεντάκη Έλενα)

