Konpetentzia Digitalak
Graduko ikasleentzako
formakuntza materialak

1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.3. Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa:

1.3.4. Kudeatzaile bibliografikoak
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Informazioa eta datuen
tratamendua.
Informazio, datu eta eduki
digitalen
kudeaketa

KUDEATZAILE
BIBLIOGRAFIKOAK

HELBURUAK
Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:
Kudeatzaile bibliografiko bat zer den jakitea eta
erabilienetako batzuk ezagutzea.
Kudeatzaile bibliografikoen erabilera nagusiak
ezagutzea.
Kontziente izatea kudeatzaile bibliografiko bat
lagungarria izan daitekeela zure lan akademikoetan.

AURKIBIDEA
● Kudeatzaile bibliografiko bat zer den

● Zertarako balio duen
●
●
●
●
●

Erreferentziak gordetzea
Erreferentziak antolatzea
Testu osoan oharrak jartzea eta azpimarratzea
Bilatzea eta berreskuratzea
Aipamenak eta erreferentziak gehitzea

● Zein kudeatzaile bibliografiko erabili

● Gehiago jakiteko...

ZER DA KUDEATZAILE
BIBLIOGRAFIKO BAT
Zure ikasketetan, zure lanak prestatzean, informazioa, erreferentzia
bibliografikoak eta testu osoko dokumentuak erabili beharko dituzu.
Horregatik, oso lagungarria izango zaizu erreferentzia eta dokumentu
horiek guztiak kontrolatzeko, kudeatzeko, berreskuratzeko eta zure
lanetan aipatzean modu erosoan erabiltzeko tresna bat izatea.

Kudeatzaile bibliografikoak erreferentzia bibliografikoak eta testu osoko

dokumentu erreferentziadunak gordetzeko, kudeatzeko,
berreskuratzeko eta erabiltzeko programak dira.

Kudeatzaile bibliografiko
ezagunenetako batzuk

ZERTARAKO BALIO DU

4
Erreferentzia
bibliografikoak eta
haien testuak osorik
gordetzeko.

Gure erreferentzia
bibliografikoak
kudeatzeko eta
antolatzeko.

Erreferentzia
bibliografikoen
testuetan oharrak
jartzeko, eta testuak
azpimarratzeko eta
lantzeko.

Erreferentzia
bibliografikoak
bilatzeko eta
berreskuratzeko.

5
4
Gure lan
akademikoetako
testuetan aipamenak
eta erreferentziak
gehitzeko.

ERREFERENTZIA
BIBLIOGRAFIKOAK GORDETZEA
Kudeatzaile bibliografikoen bidez, erreferentzia bibliografikoak
automatikoki gorde daitezke, zenbait tokitatik esportatuta:
MUko Bibliotekako bilaketa-tresnatik.
Beste kudeatzaile bibliografiko batetik.
Zure bibliografia bilatzeko erabiltzen dituzun datu-baseetatik (adibidez, Web of
Science edo Scopus).

Eskuz ere sar
daitezke gordetzea
interesatzen
zaizkizun
erreferentziak,
banan-banan.

Kudeatzaile bibliografiko gehienetan, erreferentzia bakoitza dagokion testuarekin
lot daiteke, eta, are, testua sare lokalean edo hodeian gorde. Bestalde, testuak
editatu, oharrak jarri eta azpimarra daitezke, hau da, erreferentzia zein testua
gorde eta landu daiteke.

ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOAK
ANTOLATZEA
Kudeatzaile bibliografikoekin, gordetako erreferentzia bibliografikoak antolatu eta kudea daitezke:

Karpetatan sailkatu

Etiketak esleitu

Markak erantsi: irakurria,
gogokoa, berrikusia…

Kudeatzaile bibliografikoek informazioa modu praktiko eta pertsonalean antolatzen dute.

TESTU OSOAN
OHARRAK JARTZEA
ETA AZPIMARRATZEA
Papereko dokumentu bat
lantzean egiten ditugun
ohar eta azpimarra berberak
egin ditzakegu
kudeatzaile bibliografiko
batekin. Abantaila gisa,
konektaturiko edozein
gailutatik sar gaitezke
kudeatzailean, segurtasunkopiak sortzen ditu, kolore- eta
forma-aukera ugaria dugu,
eta, nahi izanez gero, testua,
oharrak eta azpimarrak
partekatu ditzakegu.

Ohar itxia

Ohar irekia

Azpimarratua

Lantzen ari garen testuari
dagokion erreferentzia
bibliografikoa

ERREFERENTZIA
BIBLIOGRAFIKOAK BILATZEA
ETA BERRESKURATZEA
Kudeatzaile bibliografikoen bidez, azkar batean bilatu eta berreskura
daitezke gordetako erreferentzia bibliografikoak.
 Erreferentziak antolatzeko erabili ditugun karpeten bidez, arakatze
bidezko bilaketak egin daitezke.
 Bilatzailearen bidez, bilaketa orokorra edo arlokakoa egin daiteke
erreferentzien artean.
 Kudeatzaile batzuek badituzte egileen, etiketen, argitalpenen eta
abarren araberako aurkibide edo iragazkiak.
 Erreferentziekin loturiko dokumentuen testu osoaren arabera ere
egin daitezke bilaketak, edo baita gehitu ditugun oharren arabera
ere.

Kudeatzaile
bibliografikoek gure
bizitza akademiko eta
profesionalean erabilitako
dokumentu guztiak
kudeatzen ditu.
Dokumentuok erraz
bilatu, berreskuratu eta
berrerabiltzeko aukera
ematen du.

AIPAMENAK ETA
ERREFERENTZIAK GEHITZEA
Kudeatzaile bibliografikoek badituzte konektore edo plugin batzuk zure
lana idazteko erabiltzen ari zaren testu-prozesadorearekin zuzenean
lotzeko.
 Aipamen bat txertatzeko, testu barruan aipamena jarriko duzun tokian
kokatu, kudeatzaile bibliografikoari deitu, dagokion erreferentzia edo
erreferentziak aukeratu, eta aipamenak automatikoki txertatuko dira
zure lanean, lehenetsia duzun estiloaren arabera.
 Zure lana idazten amaitu ondoren, bibliografia automatikoki txerta
dezakezu, bukaeran, erabili dituzun aipamen guztien erreferentziekin,
lehenetsia duzun estiloaren arabera.
 Akatsik badago, kudeatzaile bibliografikoan zuzendu, testuprozesadorean dokumentua freskatu, eta automatikoki zuzenduko da.

 Aipamenen eta erreferentzien estiloa ere automatikoki alda daiteke:
beste estilo bat aukeratuz gero, dokumentu osoan aplikatuko dira
aldaketak.

Ikasturteko lanetan, eta,
areago, gradu bukaerako
lanetan edo tesietan,
erreferentzia ugari
erabiltzen direnez,
kudeatzeaile
bibliografikoei esker
hainbat lanordu
aurreztuko dituzu, eta
lanak akatsik gabe
aurkeztuko.

ZEIN KUDEATZAILE
BIBLIOGRAFIKO
ERABILI

Bibliotekak Zotero kudeatzaile bibliografikoa gomendatzen
dizu. Gainera, Mendeley eta Endnote Web ere proposatzen
dizkizugu.

Plataforma anitzeko kudeatzaile bibliografiko librea eta kode irekikoa. Kudeatzaile
bibliografikoez aipatu ditugun aukera guztiak dakartza. 300 Mb-rainoko biltegia doan.
Bertsio instituzionalak zerbitzu hobea eskaintzen du doako bertsioaren aldean: 100
GBko biltegi pertsonala (2 GBkoaren ordez), 100 GBko biltegi partekatua
(100 MBkoaren ordez), talde pribatuen kopuru mugagabea eta 100 kiderainoko talde
pribatuak (25ekoen ordez).
Sareko zerbitzua, ordainpekoa, Web of Science plataformara sartzeko lizentzia
nazionalarekin lotua. Erabiltzeko, sartu Web of Science atarian, Bibliotekaren
webgunetik.

Mondragon Unibertsitateko Bibliotekaren gidan, Bibliotekak gomendaturiko kudeatzaile
bibliografikoei buruzko informazioa aurkituko duzu.

GEHIAGO JAKITEKO...
Kontsultatu Nola idatzi aipamenak, erreferentzia
bibliografikoak eta bibliografia Mondragon Unibertsitateko
Bibliotekaren gida.
Kontsultatu baita ere Nola kudeatu bibliografia Zoterorekin:
Zer da Zotero? gida.

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:

Basque Culinary Center
Biblioteka
Juan Abelino Barriola pasealekua, 101
20009, Donostia, Gipuzkoa.
T. 943574514
biblioteca@bculinary.com

Enpresa Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Ibarra Zelaia, 2
20560, Oñati, Gipuzkoa.
T. 943718009
biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Biblioteka
Dorleta, z/g.
20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.
T. 943714157
biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Goi Eskola Politeknikoa
Biblioteka
Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.
Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.
T. 943794700
biblioteka.mgep@mondragon.edu
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