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Instrukcja ("krok po kroku") instalacji programu Zotero
dla systemów Microsoft Windows i przeglądarki Google Chrome

1. Na początku należy pobrać instalator programu Zotero Standalone z oficjalnego źródła:

https://www.zotero.org/download/
(bezpośredni link - https://download.zotero.org/standalone/4.0.23/Zotero-4.0.23_setup.exe)

2. Następnie przystępujemy do instalacji Zotero Standalone na naszym komputerze. Odszukujemy
plik  instalacyjny,  który  uprzednio  pobraliśmy  i  uruchamiamy  go  z  tzw.  uprawnieniami
administratora1. Instalator aplikacji przeprowadzi nas poprzez proces właściwej instalacji.

[Dokładna pomoc w konfiguracji programu i dodatków znajduje się na następnej stronie]

3. Ponownie otwieramy przeglądarkę internetową Google Chrome i tym razem pobieramy Zotero
Connector,  czyli  rozszerzenie  dla  przeglądarki,  które  umożliwi  działanie  Zotero  na  stronach
internetowych i będzie zapisywać wybrane przez nas dane oraz synchronizować je z serwerami
Zotero, a także z programem Zotero Standalone.

Link do pobrania Zotero Connector dla Google Chrome:
https://chrome.google.com/webstore/detail/ekhagklcjbdpajgpjgmbionohlpdbjgc

4.  W następnej  kolejności  pobieramy i  instalujemy oprogramowanie Java,  które pobierzemy ze
strony https://www.java.com/pl/download/2. Oprogramowanie Java jest wymagane przez specjalny
dodatek Zotero, który aplikuje specjalne funkcje do używanego przez nas edytora tekstu (MS Word
lub LibreOffice)3.

1 Najeżdzamy myszką  na  instalator  programu Zotero  Standalone  i  naciskamy prawy przycisk  myszki.  Kolejno
wybieramy "uruchom z  uprawnieniami  administratora".  Proces  instalacyjny należy przeprowadzić  na  koncie  z
uprawnieniami administratora komputera.

2 Instalacja  oprogramowania  Java  jest  równie  intuicyjna  co  instalacja  programu  Zotero  Standalone.  I  w  tym
przypadku korzystamy z uprawnień administratora. 

3 Dodatek ten jest wbudowany w program Zotero Standalone.
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Konfiguracja Zotero Standalone i Zotero Connector

1. Uruchamiamy program Zotero Standalone i przechodzimy do jego ustawień4.

1a.  W zakładce  "Synchronizacja"  wpisujemy  dane  dotyczące  naszego  konta  Zotero5.  Ponadto
zaznaczamy "synchronizację automatyczną" oraz "synchronizację pełnotekstową".

1b. Przechodzimy do zakładki "Ogólne" i upewniamy się, że wszelkie opcje z pola "Grupy" są
zaznaczone.

1c.  Otwieramy zakładkę  "Cytowanie"  i  wybieramy odpowiedni  dla  siebie  dodatek  (Add-in),  w
zależności  jakiego  edytora  tekstu  używamy  na  swoim  komputerze.  W  ten  sposób
zaimplementujemy  dodatek  Zotero  do  naszego  edytora  tekstu.  Natomiast  w  podzakładce
"Cytowanie" wybieramy styl cytowania. Nas interesuje przede wszystkim oficjalny styl cytowania
Semina Scientarium,  który został  przygotowany przez  dr  hab.  Pawła  Polaka.  Styl  ten  możemy
pobrać dokładnie z http  s  ://polak.wikidot.com/local  —files/zotero/semina-scientiarum.csl. Na stronie
http  s  ://polak.wikidot.com/deleted:zotero znajdują  się  także  wskazówki  dotyczące  instalacji  ów
stylu.

1d. Po dokonaniu wszystkich zmian zapisujemy je naciskając "OK".

2. Aby skonfigurować rozszerzenie Zotero Connector, otwieramy Google Chrome i przechodzimy
do  ustawień  przeglądarki6.  W  dalszej  kolejności  wybieramy  "Więcej  ustawień",  następnie
"Rozszerzenia".  Odszukujemy  Zotero  Connector  i  klikamy  "Opcje"7.  Ukaże  nam  się  centrum
ustawień Zotero Connector.  Zależy nam na tym, by rozszerzenie to zapisywało online wybrane
przez nas dane bibliograficzne nawet wtedy, gdy program Zotero Standalone nie jest uruchomiony.
W tym celu klikamy "Authorize" i wpisujemy dane naszego konta Zotero.

3. Dodatek do edytora tekstu nie wymaga dodatkowej konfiguracji.  Jeżeli nie pojawił się on w
edytorze tekstu, zalecam ponowną próbę instalacji tego dodatku8.

Przydatne linki:

1. https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
2. https://www.zotero.org/support/pl/quick_start_guide

3. https://przepis-na-lo.pl/2012/09/bibliografia-w-libreoffice-zotero-cz-1/
4. https://przepis-na-lo.pl/2012/09/zotero-cz-2-problemy-i-ich-rozwiazania/

5. https://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/dlaczego-warto-uzywac-menedzera-bibliografii/

4 Przycisk "Ustawienia" znajduje się pośrodku głównej belki nawigacyjnej programu Zotero Standalone.
5 Jeżeli  jeszcze  nie  założyliśmy  takiego  konta,  można  to  zrobić  w  każdej  chwili  na

https://www.zotero.org/user/register.
6 Przycisk odsyłający nas do ustawień znajduje się w prawnym górnym rogu przeglądarki.
7 Z kolei ten przycisk znajduje się zaraz pod nazwą "Zotero Connector".
8 Patrz: Konfiguracja Zotero Standalone i Zotero Connector, punkt 1c.
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