Formalny standard prac pisemnych
Opracowały: Barbara Fatyga, Aleksandra Zalewska-Królak
Proszę się nie przerażać szczegółowością tych porad, przekonacie się
Państwo, że taki przewodnik się przydaje.

1) UWAGI OGÓLNE:
- wszystkie oddawane teksty powinny być SPRAWDZONE pod względem
ortografii, gramatyki, tzw. literówek i interpunkcji;
- przypominam, że Państwo Dysortograficy mają do dyspozycji odpowiednią
opcję w komputerze i/lub życzliwych Kolegów, a wszyscy SŁOWNIK
ORTOGRAFICZNY!
- prace zawsze powinny być PODPISANE imieniem i nazwiskiem Autora(ów);
- proszę pisać w PIERWSZEJ OSOBIE LICZBY POJEDYNCZEJ; proszę
unikać zarówno stylu: „zrobiono/wykonano”, jak i stylu, w którym pojedynczy
Autor używa tzw. pluralis maiestatis (np.: „jak już wcześniej stwierdziliśmy”);
styl: „zrealizowałem(am )badania” – symbolizuje osobistą odpowiedzialność
Autora/ki za tekst;
- liczby mnogiej używamy tylko jeśli konkretna praca jest dziełem zbiorowym;
- dobrze jest nie nadużywać słówka „JA”, np.: „ja sądzę, że”, wystarczy pisać
„sądzę, że”;
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- GORĄCO ZALECAMY PRZECZYTANIE TEKSTU GŁOŚNO PRZED
ODDANIEM – większość błędów w ten sposób zdołacie Państwo zauważyć i
poprawić!

2) FORMA PRACY ZALICZENIOWEJ:
standard to plik najczęściej wysyłany do prowadzących zajęcia pocztą mailową
(adresy

zespołu

http://badamykulture.pl/index.php/category/zespol/);

dydaktycznego:
w

wyjątkowych

wypadkach, po uzgodnieniu z osobą prowadzącą, prace zaliczeniowe mogą
być napisane odręcznie albo prowadzący może poprosić o wydruk;

3) OBJĘTOŚĆ PRAC ZALICZENIOWYCH:
na ogół od 5 do 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego czyli: –
ok. 1800 znaków na stronie (spacje też są znakami), a więc: ok. 30 wierszy x
ok. 60 znaków w wierszu;

4) OBJĘTOŚĆ PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH:
do sensownego wyczerpania tematu; zwykle prace teoretyczne są nieco
krótsze; prace empiryczne – dłuższe; nie limitujemy objętości (przykładowo
praca magisterska BF miała 36 stron łącznie z bibliografią; praca AZ-K - 137
stron – obie były wysoko ocenione); średnia objętość, jak pokazuje praktyka,
to ok. 40 – 60 stron dla licencjatu i 60 – 100 stron dla magisterium;

5) WYGLĄD TEKSTU:
MARGINESY:
- prawy: 2,5 cm; lewy: 3,0 cm; marginesy górny i dolny: 1,8 cm;
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- tekst, (także w przypisach) powinien być wyrównany (wyjustowany);
CZCIONKA I ODSTĘPY:
prace powinny być napisane czcionką:
- Times New Roman lub Cambria;
- wielkość czcionki -14; w przypisach, tabelach i podpisach elementów
graficznych wielkość - 12;
- odstęp między wierszami - 1,5; w przypisach i tabelach – pojedynczy;
FORMATOWANIE TEKSTU:
- tekst powinien być sformatowany BEZ ZNACZKÓW: ptaszków, kropek,
gwiazdeczek, itp., JEDNOLITĄ czcionką w tytułach, śródtytułach i w tekście,
bez nadużywania bolda (pogrubień) i podkreśleń, bez nadużywania odstępów
– np. oddzielających akapity, bez wyróżniania cytatów jakby były poezją, itp.
ozdób;
- pierwszy AKAPIT pod tytułem lub pod śródtytułem zawsze dociągnięty do
marginesu; następne z tzw. wcięciem (1 kliknięcie w tabulator);
- przypominamy, że AKAPIT SUGERUJE NOWĄ MYŚL, więc proszę ich
używać wyłącznie w wypadku gdy nowa myśl się pojawia w tekście;
Uwagi dodatkowe: (po dwukropku zawsze z małej litery, zwłaszcza w
wyliczeniach) nazwy własne (nazwiska osób, nazwy geograficzne, krajów,
narodowości, nazewnictwo instytucji, nazwy wielkich wydarzeń historycznych
określa w polszczyźnie zasadniczo stała reguła ortograficzna – proszę
sprawdzać w słowniku ortograficznym lub na stronach PWN, np.:
so.pwn.pl/zasady.php?id=629866 );
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TYTUŁ, ŚRÓDTYTUŁY I NUMERACJA FRAGMENTÓW
- praca zaliczeniowa też powinna mieć tytuł;
- w tytułach prac, rozdziałów i podrozdziałów używamy wewnętrznych
znaków interpunkcyjnych (przecinków, myślników, itd.), NIE stawiamy kropek
na końcu frazy;
- tytuły i śródtytuły wyróżniamy albo boldem, albo dużymi literami
(kapitalikami);
- jeżeli praca jest podzielona na podrozdziały i/lub mniejsze fragmenty –
powinny one być sygnalizowane śródtytułami;
- jeżeli fragmenty są numerowane proszę unikać wyższych podziałów niż
symbolizowane przez numerację co najwyżej dwucyfrową: 1.2, 1.3, itd.;
- absolutnie nie należy odwoływać się do myśli wyrażonych wcześniej w taki
np. sposób: „podobnie we fragmencie 1.2.3.4″ bo czytelnik zaczyna się gubić;
- podrozdziałów i mniejszych wydzielonych fragmentów tekstu proszę nie
zaznaczać nową stroną tylko podwójnym odstępem od końca ostatniego
akapitu (czyli 1,5 x 2);
- odstęp między tytułem podrozdziału a tekstem powinien wynosić 1,5;
- w przypadku prac licencjackich i magisterskich ROZDZIAŁ proszę zaczynać
od nowej strony;
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- po maximum 2 odstępach (1,5 x 2) następuje tekst nowego rozdziału
(ewentualnie poprzedzony śródtytułem);
- tytułów i śródtytułów nie wyśrodkowujemy; zawsze piszemy je od początku
lewego marginesu (nasza strona lewa – ekranu prawa);

PRZYKŁADY:
początek pracy zaliczeniowej
Magrat Garlick

31.01.2019 r.

III rok

Wpływ złego spojrzenia na studentów – przegląd literatury przedmiotu
Po starannym przeszukaniu źródeł udało mi się odnaleźć 542 obszerne teksty
na temat wpływu tzw. złego spojrzenia wykładowców na ich studenckie
audytoria. Niestety,

znakomita większość

sprawdzonych

dotąd

dzieł

poświęcona jest ogólnym lub praktycznym wskazówkom rzucania uroków tego
rodzaju. Przyczyny i skutki tych, skądinąd nagannych, praktyk opisano ze
szczegółami zaledwie w 2 pracach, które poniżej staram się zwięźle omówić.
W pracy Gythy Ogg (1) czcigodna autorka wymienia 42 głowologiczne
sposoby rzucania złego spojrzenia, szczegółowo podaje kiedy z którego należy
korzystać oraz jakie konkretne skutki każdy z nich wywołuje.
1) Gytha Ogg, Studenci – co oni o sobie wiedzą czego byśmy o nich nie wiedziały?, AnghMorpork: Wyd. Niewidocznego Uniwersytetu, 1999, ss. 350-357.

początek rozdziału pracy licencjackiej lub magisterskiej
ROZDZIAŁ PIERWSZY
TEORETYCZNE UWARUNKOWANIA KŁOPOTÓW STUDENTÓW Z FORMATOWANIEM
TEKSTÓW
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UWAGI WSTĘPNE
Zagadnienia formatowania tekstów oraz poprawnego używania języka z punktu
widzenia odbiorcy mogą, a czasem muszą, wpływać na merytoryczną ocenę pracy.
Obecnie autorzy prac naukowych zdają się nie zwracać uwagi na to co i jak piszą. Można
więc pokusić się o hipotezę, że w sposób nieuświadomiony preferują oni dwie funkcje
języka spośród wskazanych przez Zygmunta Jakobsona: ekspresywną i fatyczną (1).
Kolejnym zagadnieniem podjętym w niniejszym rozdziale jest estetyka tekstów. Z
jednej strony - stykamy się z nadmierną ozdobnością, odciągającą uwagę od sensu
wywodu; z drugiej zaś - z całkowitym lekceważeniem wyglądu tekstu. Co interesujące, w
różnych częściach, a nawet na różnych stronach danej pracy mogą pojawiać się oba
błędne sposoby pisania.
1) Roman Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, (w:) "Pamiętnik Literacki", nr 51/2, 1960.

ZASADY ZAMIESZCZANIA I OPISYWANIA ILUSTRACJI, WYKRESÓW I
TABEL
- proszę dopilnować by zawsze miały one NUMER i TYTUŁ NAD
OBRAZKIEM oraz ŹRÓDŁO – POD OBRAZKIEM (jeśli są reprodukowane z
dzieła innego autora podajemy to dzieło jako adres bibliograficzny, jeśli sami
jesteśmy ich autorami – używamy formuł: „opracowanie własne”, „ze zbiorów
autora”, itd.;
- pod żadnym pozorem proszę NIE wpisywać numeru i tytułu pod obrazkiem!
- tytułów oraz źródeł ilustracji, tabel i wykresów proszę NIE wyśrodkowywać;
chyba że korzystacie Państwo z tytułu w programie do robienia wykresów;
- źródło może być ewentualnie zapisane kursywą;
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- ilustracje, tabele i wykresy oddzielamy od reszty tekstu od góry odstępem
1,5; od dołu 2 x 1,5.

PRZYKŁADY:

Fot. 1. „Podroháčske folklórne slávnosti”, doroczny festiwal ludowy w Zverovce, Słowacja, 2005 r.

Źródło: ze zbiorów Barbary Fatygi.

Rys. B1, Kobiety długotrwale bezrobotne.

Źródło: materiał empiryczny z badania, oprac. własne BF.
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Tab. 8 Problemy miejscowości wskazane przez młodzież wg typów szkół, w %*.
Problem
Ogółem
G
LO
T
LZ
LP
ZSZ
infrastruktura
78
79
83
56
114**
59
88
uzależnienia
70
70
59
92
67
94
63
przestępczość
57
57
56
68
57
78
41
czas wolny
49
41
64
52
57
69
42
bezrobocie
32
30
44
24
86
22
21
polityka lokalna
14
13
19
10
5
28
9
bieda
12
14
11
4
5
13
11
stosunki międzyludzkie
10
9
13
8
14
19
4
problemy z policją
5
4
2
11
0
0
11
źródło: opracowanie własne. * tu i w dalszych tabelach tego typu w kolumnach: G - gimnazjum; LO - liceum
ogólnokształcące, T - technikum; LZ - liceum zawodowe; LP - liceum profilowane; ZSZ - zasadnicza szkoła
zawodowa.** Dane nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wymieniać te same problemy mniej lub
bardziej szczegółowo kilkakrotnie.

Jak Państwo widzicie, tzw. główka (1 wiersz) tabeli jest zaznaczona boldem,
podobnie jak kategoria „ogółem”, dane w kolumnach są wyśrodkowane
(oprócz opisu z 1 kolumny); sama tabela jest sformatowana jak najprościej, a
dodatkowe informacje są oznaczone gwiazdeczkami pod tabelą - i to jedyny
wyjątek od używania dodatkowych znaczków.
UWAGA! Dane w tabelach i na wykresach powinny być uporządkowane
rosnąco lub malejąco – wg pierwszej kolumny z liczbami lub odsetkami.
UWAGA! Jeżeli dane podajemy w procentach zapisujemy to w tytule tabeli i
już NIE używamy znaku % w każdym wierszu!
Jeżeli dane są prezentowane w liczbach zapisujemy to w tytule tabeli np. tak:
dane w lb.Jeżeli dane w tabeli lub na wykresie nie sumują się do 100%
musimy wyjaśnić to pod tabelą; są 2 takie przypadki: albo badany mógł
zaznaczyć więcej niż 1 możliwość (wielokrotny wybór), albo pojawił się błąd
zaokrąglenia

–

ten

nie

powinien

przekraczać

0,1%;

zwykle

dane

prezentujemy z zaokrągleniem co najwyżej do 1 miejsca po przecinku.
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Tab. 19 Infrastruktura: ośrodek sportowy/obiekt sportowy - odpowiedzi wg typu szkoły, w %.
jest potrzebny
młodzieży
gimnazjum
76
18
51
liceum ogólnokształcące
84
12
46
technikum
73
18
57
liceum zawodowe
33
62
29
liceum profilowane
94
3
21
zasadnicza szkoła zawodowa
66
31
36
ogółem
77
18
48
źródło: B. Fatyga i in., Dwie prawdy o aktywności, MENiS, Warszawa 2005, s. 25. *dane w II i III kolumnie nie
sumują się do 100% - pominięte bd.
typ szkoły

jest

nie ma

Jeżeli dane z tabeli pochodzą z naszych własnych badań, nie musimy
podawać źródła pod tabelą. Zapis – źródło: opracowanie własne stosujemy
wtedy, kiedy w tabeli zestawiamy cudze wyniki inaczej niż to zrobił autor
badania. W takim wypadku podajemy też adres pracy, z której wzięliśmy
dane.
UWAGA! NIGDY, ale to PRZENIGDY proszę pod tabelką NIE powtarzać tych
samych liczb lub odsetków, które czytelnik może zobaczyć w tabelce!!! Pod
tabelką zamieszczamy wyłącznie INTERPRETACJE i ewentualnie WNIOSKI
dotyczące zobrazowanych w niej wyników! Powyższe uwagi dotyczą też
wykresów.
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Źródło: dane ISNS UW, oprac. własne – Barbara Fatyga
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CYTATY
- proszę się trzymać konsekwentnie jednego sposobu edycji;
- cytaty z literatury tzw. fachowej (naukowej) ZAWSZE muszą być opatrzone
cudzysłowem oraz odnośnikiem do źródła;
- proszę ich NIE wyodrębniać z tekstu jako osobnych akapitów; por. uwagi
niżej i wzory przypisów;
- NIE POWINNY BYĆ PISANE KURSYWĄ;
- cytaty z materiału badawczego można zaznaczać bądź cudzysłowem, bądź
kursywą; ich również nie wyodrębniamy specjalnie; sygnalizujemy je tylko
dwukropkiem;

-

cytaty

z

materiału

badawczego

powinny

zawierać zakodowane

dane umożliwiające rozszyfrowanie takiego źródła

PRZYKŁADY:

WK25 - oznacza: wywiad z kobietą w wieku 25 lat;
Marek(WH15) - oznacza: identyfikację badanej osoby (imię jest zmienione) pochodzącej z
Warszawy, będącej hiphopowcem i mającej 15 lat;
W12K (MM) - oznacza wywiad nr 12 przeprowadzony z osobą płci żeńskiej z małego
miasta;
- to samo odnosi się do źródeł takich jak: dyskografie, materiały prasowe, fotografie itp.; np.:
Viva18f3 - oznacza fotografię nr 3 z pisma „Viva” nr 18;
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MW/05/4/10 - oznacza „Młodego Wędkarza” z roku 2005, nr pisma 4, artykuł
zewidencjonowany przez nas jako 10;
- cytaty z Internetu powinny mieć adres do strony, z której zostały ściągnięte i
datę ostatniej wizyty;
- gdy cytujemy po raz pierwszy poglądy konkretnego uczonego jesteśmy
zobowiązani podać jego PEŁNE IMIĘ i NAZWISKO (bez tytulatury); następnym
razem używamy tylko nazwiska lub nazywamy go „omawianym (cytowanym)
autorem” albo – po prostu – „autorem”; uwaga: dotyczy to też osób
bezpośrednio Państwu znanych np. z sal wykładowych; proszę się nie
obawiać, że zostaniecie Państwo uznani za „niegrzecznych”;
- UWAGA! nie należy kończyć rozdziału lub podrozdziału cytatem tylko konkluzją
lub podsumowaniem własnego autorstwa;
- gdy w cytowanym tekście jego autor używa cytatu zaznaczamy to jak niżej;
PRZYKŁADY:

Za Marcelem Maussem możemy powtórzyć pytanie: „Jaka siła tkwiąca w rzeczy, którą się
daje, sprawia, że obdarowany ją odwzajemnia?”(1). Siłę tę autor określa przy pomocy
maoryjskiego terminu „Hau”.
1) Marcel Mauss, Socjologia i antropologia, Warszawa: PWN, 1973, s. 211.

Jeden ze zbadanych uczniów podsumował sytuację w swojej szkole następująco: (…)
gdybym miał coś do powiedzenia w tej sprawie, to nigdy bym tej klasy nie skończył - ani ze
względu na kolegów, ani ze względu na wychowawczynię. No i jak myślicie? Czy to dobrze, czy
źle? (MM/SP5/V)
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Co do „Smutku tropików” przychylałabym się do opinii Edmunda Leacha, który –
delikatnie mówiąc – nie demonizował doświadczeń terenowych Mistrza. Leach,
zestawiając Malinowskiego i Lévi-Straussa, pisze: „Dokonania Lévi-Straussa są
zupełnie odmienne. Od samego początku swej kariery był on klasycznym uczonym
intelektualistą. Poza tym, że w <Smutku tropików> (…) zamieścił kilka wdzięcznych
zdjęć roznegliżowanych dam znad Amazonki, stronił od tanich chwytów, po które
sięgał czasem Malinowski (…)” i dalej, mimo pełnej dezynwoltury krytyki polskiego
uczonego, Leach dodaje: „W porównaniu z osiągnięciami Malinowskiego badania
terenowe Lévi-Straussa mają umiarkowaną wartość.” (Leach 1998:18)*.
* forma przypisu dla publikacji książkowej, fragment pochodzi z tekstu BF, Niemrawi grasanci
Recenzja pracy Jana Zbójnickiego, „Metody badań antropologicznych: relacje lokalnych
mistrzów”, wyd. HeyGóryNasze, Warszawa 2012., ss. 410, barwne wykresy + aneksy + płyta CD z
wynikami analiz.

PRZYPISY
przypisy w pracy – zarówno zaliczeniowej, jak i magisterskiej, mogą być z
grubsza trojakiego rodzaju:

a)

mogą

zawierać

uwagi

dygresyjne,

uzupełniające

tekst

główny,

komentujące go, poszerzające o boczne wątki, itp.; tego typu przypisy nie
powinny być zbyt obszerne – np. zajmować pół strony tekstu;

PRZYKŁAD:
Styl życia to pojęcie wyznaczające główne ramy relacjonowanych tutaj badań.
Jest to złożony konstrukt teoretyczny, którego nie można w żadnym wypadku
sprowadzać do kilku, nawet trafnie dobranych, wskaźników1.
1

A zwłaszcza do dyskusyjnie dobranych wskaźników, por. np. Janusz Czapiński, Diagnoza szkolna 2008. Przemoc i
inne problemy w polskiej szkole, ss.30-39. W raporcie tym za wskaźniki stylu życia przyjęto: sport, Internet,
doświadczenia seksualne, papierosy, alkohol, narkotyki, ocenę ze sprawowania, wagarowanie, co w konsekwencji
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b) powinny zawierać adresy bibliograficzne, (por. niżej wzory); przypisy –
adresy bibliograficzne w każdej pracy, w której przywołujemy, omawiamy
własnymi słowami lub cytujemy myśli innych autorów są konieczne;
c) powinny wyjaśniać zabiegi stosowane w tekście, np.: opisane wyżej
zasady kodowania materiału badawczego;
- przypisy wykonujemy mniejszą wielkością czcionki (12); – w przypisach odstęp
między wierszami powinien wynosić – 1; – umieszczamy je zawsze na dole tej
samej strony, NIE na końcu pracy i NIE pod jej częściami;
- na końcu przypisu proszę STAWIAĆ KROPKI!
- na końcu tekstu powinna być zamieszczona literatura cytowana lub bibliografia
(wzór i uwagi na ten temat, por. niżej);
- Literatura cytowana (lub Bibliografia); bold, kapitaliki, jw. (do wyboru – mogą
być, ale nie muszą) – w pracy zaliczeniowej powinna się znaleźć na końcu
tekstu (po odstępie 2 x 1,5); w pracy magisterskiej zamieszczamy ją od
początku nowej strony.

WZORY PRZYPISÓW I ZAPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
UWAGA: zwykle nikt już nie jest w stanie, ani nie ma takiej potrzeby, by
starać się gromadzić całą literaturę przedmiotu; jest to więc na ogół literatura
wybrana,

w

stosunku

do

której

zwyczajowo

używa

się

nazwy

BIBLIOGRAFIA. Warto natomiast pamiętać, że różni się ona od LITERATURY
pozwala wykreować autorowi "syndrom ucznia problemowego". W takich ujęciach styl życia staje się pojęciem
ideologicznym i etykietującym, a nie naukowym. Podobnie postępują badacze tzw. zdrowych i niezdrowych stylów
życia, chociaż przytoczony przykład wydaje się szczególnie drastyczny.
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CYTOWANEJ w pracy, ponieważ w przeciwieństwie do tej drugiej obejmuje
np. dzieła, które nie są cytowane, ale którymi autor/ka się inspirował/a lub
które są ważne dla podejmowanej problematyki.

1 AUTOR, 1 KSIĄŻKA; ODPOWIEDNIO 1 KSIĄŻKA 2 LUB 3 AUTORÓW –
więcej niż 3 się NIE WYMIENIA

Przypis dolny:
Max Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin: wyd. Tekst, 1984, s. 1.
(jeśli cytat lub omówienie myśli autora mieści się na więcej niż jednej stronie,
to: ss. 1-10.).
Bibliografia:
Weber Max, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin: wyd. Tekst, 1984.

ROZDZIAŁ W PRACY 2 LUB 3 AUTORÓW
Proszę zwrócić uwagę, że kursywą jest tu tylko zaznaczone dzieło główne.

Przypis dolny:
Karol Marks, W kwestii żydowskiej, (w:) Karol Marks, Fryderyk Engels, Dzieła,
tom 1, Warszawa: wyd. KiW, 1962, ss. 420-425.
Bibliografia:
Marks Karol, Engels Fryderyk, Dzieła, tom 1, Warszawa: wyd. KiW, 1962.

DZIEŁO ZBIOROWE POD REDAKCJĄ

Przypis dolny:
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Pchilippe Artières, Paweł Rodak, (red.), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki,
Warszawa: wyd. UW, 2010.
Bibliografia:
Artières Pchilippe, Rodak Paweł, (red.), Antropologia pisma. Od teorii do praktyki,
Warszawa: wyd. UW, 2010.

TEKST

WYBRANEGO

AUTORA

Z

DZIEŁA

ZBIOROWEGO

POD

REDAKCJĄ JEDNEJ OSOBY
Przypis dolny:
Harold Garfinkel, A Conception of, and Experiments with, <Trust> as a Condition
of Stable Concerted Actions, (w:) O. J. Harvey, (red.), Motivation and Social
Interaction, New York: Ronald Press, 1963.
Bibliografia:
Harvey O. J., (red.), Motivation and Social Interaction, New York: Ronald Press,
1963.

JEŻELI JEST WIĘCEJ NIŻ 3 AUTORÓW/ REDAKTORÓW

Przypis dolny:
Hans Shmidt, Olgierd Bułyczow, John Kowalsky i in., (red.), Ogólna teoria
wszystkiego, Warszawa: Galaxy, 2020, s. 1001.
Bibliografia:
Shmidt Hans, Bułyczow Olgierd, Kowalsky John i in., (red.), Ogólna teoria
wszystkiego, Warszawa: Galaxy, 2020.
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ROZDZIAŁ W PRACY WIĘCEJ NIŻ 3 AUTORÓW/REDAKTORÓW
Proszę zwrócić uwagę na to, że kursywą jest tu tylko zaznaczone dzieło
główne.
Przypis dolny:
John Kowalsky, Szczegółowe zastosowanie OTW, (w:) Hans Shmidt, Olgierd
Bułyczow, John Kowalsky i in., (red.), Ogólna teoria wszystkiego, Warszawa:
Galaxy, 2020, s. 2008.
Bibliografia:
Shmidt Hans, Bułyczow Olgierd, Kowalsky John i in., (red.), Ogólna teoria
wszystkiego, Warszawa: Galaxy, 2020.

ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE LUB GAZECIE 1, 2 LUB 3 AUTORÓW
Gdy tekst nie jest dostępny online:
Przypis dolny:
Leszek Janik, Rock jako przedmiot zainteresowań młodzieży, (w:) „Kultura i
Społeczeństwo”, 1983, nr 1 – 2, s. 15.
Bibliografia:
Janik Leszek, Rock jako przedmiot zainteresowań młodzieży, (w:) „Kultura i
Społeczeństwo”, 1983, nr 1 – 2.
Gdy tekst jest dostępny online:
Przypis dolny:
Maja Brzozowska- Brywczyńska, Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na
marginesie idei dziecięcej partycypacji, (w:) „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
FOLIA SOCIOLOGICA”, 2014, nr. 49, s. 11,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_7040 .
Proszę podawać link, tak jak w przykładzie lub numer DOI.
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Bibliografia:
Brzozowska- Brywczyńska Maja, Dziecięce obywatelstwo: kilka refleksji na
marginesie idei dziecięcej partycypacji, (w:) „ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS
FOLIA SOCIOLOGICA”, 2014, nr. 49,
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_7040 .
Jeżeli cytujemy za innym autorem dzieło, do którego nie udało nam się
dotrzeć, zapis powinien być następujący:
Cyt. za: (wstawiony przypis)
Możecie Państwo porządkować bibliografię uwzględniając podział źródeł na
różne kategorie, np.: naukowe i nienaukowe; książki, pisma i publikacje
internetowe; materiały empiryczne ewentualnie proszę zamieszczać w
aneksach.
GDY W ARTYKULE SĄ TYLKO INICJAŁY/ PSEUDONIM AUTORA
JP, Stopa rośnie, (w:) „Gazeta niecodzienna”, 2010, nr. 34 (758), s. 5. (gdy jest
dostępny online to: link).
MENADŻERY BIBLIOGRAFII
Narzędziami, które ułatwiają tworzenie przypisów i bibliografii są menadżery
bibliografii np.: Mendeley, Zotero, Citavi. Są to aplikacje, które pomagają
uporządkować dane na temat literatury, z której korzystamy np. w trakcie
pisania tekstu. Pozwalają oszczędzić czas.
Więcej na temat menadżerów bibliografii oraz ich zaletach i wadach można
przeczytać

na

stronie:

https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/zarzadzanie-

bibliografia/
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Polecamy zapisanie się na darmowe kursy, które szczegółowo wytłumaczą
funkcjonalność aplikacji np.: https://www.buw.uw.edu.pl/szkolenia/
Przypisy można robić ręcznie, ale proponujemy też oswoić się z programami
Mendeley i Zotero, tzn. menadżerami bibliografii, które mają tę zaletę, że
współpracują z bazami bibliograficznymi BUW.
https://www.buw.uw.edu.pl/dla-nauki/zarzadzanie-bibliografia/
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