
Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: 

 PN-ISO 690: 2002 - Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, 

forma i struktura. PN - ISO-2:1999 - Informacja  

i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne  i ich 

części.  

Literatura podmiotu - czyli spis tekstów kultury, które wykorzystałeś - 

np. utwory literackie (wiersze, powieści), plastyczne (np. reprodukcje obrazów, 

ilustracje rzeźb), muzyczne, filmy  

Literatura przedmiotu - czyli spis dokumentów dotyczących Twojego tematu 

prezentacji (np. książki, prace w wydawnictwach zbiorowych, artykuły 

z czasopism, artykuły zamieszczone w Internecie)   

Opisy powinny być uporządkowane  w kolejności alfabetycznej. Należy 

zwracać uwagę na znaki przestankowe – stosować je konsekwentnie! Każdy 

element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem 

interpunkcyjnym:  

Autor: Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to 

identyfikacji osoby. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech podajemy pierwszego i 

dopisek i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech - podajemy ich personalia 

oddzielając od siebie przecinkami.  Jeżeli opracowujemy pracę zbiorową pod 

redakcją opis rozpoczynamy od tytułu. Pomijamy  

w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach etc.   

Tytuł:  Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacza się  

wielokropkiem: (...) Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który 

umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! - Tytuł książki podajemy 

zapisany kursywą. 

Wydanie: Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które 

to jest wydanie - ten element opisu pomija się.  Informację o zmianach 

dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5  popr. uzup. zmien. skr.   

Miejsce wydania: To nazwa miejscowości, w której mieści się wydawnictwo. 

Jeśli wydawnictwo ma kilka siedzib - podajemy pierwszą nazwę miejscowości 

z wymienionych.  

Rok wydania: To element obowiązkowy. Jeśli nie jest podany w książce, trzeba 

go określić - korzystając z katalogu biblioteki. 

Numer ISBN: ISBN - ang. International Standard Book Number - 

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki  

- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje  

o książce: np. o kraju: 83 - Polska  o wydawcy: 02 - WSiP i o książce. Numer 

ISBN znajduje się w książce wydanej po roku 1978. Jeśli go nie ma w książce - 

ten element opisu zostaje pominięty, zapisujemy –brak ISBN 

przykłady: 

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. [W:] Dziennikarstwo i świat mediów, 

pod red. Zbigniewa Bauera, Edwarda Chudzińskiego. Wyd. 2. Warszawa 2000. 

ISBN 83-7052-804-X, s. 83-102 

 

Kopacz Grzegorz, Z prokuratora adwokat. „Press” 2003 nr 9, s. 32-35 

 

Sawiski Lew, Czy pokemony mogą chodzić do szkoły? [W: ]„Biblioteka  

w Szkole” [online] 2001 nr 5 [dostęp 28 października 2008]. Dostępny  

w Internecie: <http://www.vulcan.edu.pl/biblioteka/archiwum/2001/05/ 

czy_pokemony. html> 

 

Słowacki Juliusz, Balladyna. Wyd. 3, Warszawa 1982, ISBN 83-06-00041-2 

 

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej. Pod red. Barbary Tylickiej 

 i Grzegorza Leszczyńskiego. Warszawa 2002, ISBN 83-04-04606-7, hasło: baśń 

Stachura Edward, Wielki Testament, [w:] Od Kochanowskiego  

do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. 

Warszawa 1999. ISBN 83-6754-23-56,  s. 380-381. 
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