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BIBLIOGRAFIA ZA£¥CZNIKOWA
i  PRZYPISY*

* Materia³ zosta³ pomy�lany jako dora�na pomoc pogl¹dowa dla uczniów przygotowuj¹cych
siê do nowej matury. Nie pretenduje do rangi instrukcji szkoleniowej dla nauczycieli. Ze wzglêdu
na odbiorcê i charakter zastosowano pewne uproszczenia terminologiczne.

Bibliografia za³¹cznikowa (literatura przedmiotu) � wykaz
dokumentów (ksi¹¿ki, czasopisma, artyku³y, publikacje z inter-
netu itp.), które autor wykorzysta³ przy pisaniu utworu lub które
poleca czytelnikowi jako zwi¹zane z tematem pracy. Bibliogra-
fia za³¹cznikowa zamieszczana jest najczê�ciej na koñcu ksi¹¿ki
lub artyku³u (rozdzia³u). Potocznie okre�lana jest jako literatura
przedmiotu lub krócej � literatura.

  
Przypisy � komentarze, obja�nienia, uwagi dodatkowe au-

tora lub wydawcy odnosz¹ce siê do wskazanych wyrazów, zwro-
tów lub fragmentów tekstu. Przypisy mog¹ wskazywaæ �ród³o
okre�lonych danych i  pogl¹dów,  wyja�niaæ dodatkowo pewne
fragmenty tekstu itp. Do przypisu  kieruj¹ zawarte w tek�cie
g³ównym odno�niki (odsy³acze) � najczê�ciej s¹ to kolejne licz-
by, ale czasem stosuje siê te¿ znaki graficzne (np. gwiazdka).

Przypisy umieszcza siê u do³u strony, na której znajduje siê ko-
mentowany fragment tekstu, na koñcu rozdzia³u lub na koñcu
ca³ej pracy. W dokumentach elektronicznych przypisy czêsto maj¹
charakter hipertekstowego odno�nika (linku) skojarzonego z
tre�ci¹ obja�nienia lub prowadz¹cego do innego dokumentu.

Przypisy a bibliografia za³¹cznikowa. Bibliografia z regu³y
ma szerszy zakres od przypisów � odnosi siê do ca³ej pracy,
pokazuje czytelnikowi, z jakich �róde³ korzysta³ autor pracy. Przy-
pisy dotycz¹ konkretnych fragmentów pracy i s¹ z tymi frag-
mentami powi¹zane odno�nikami (linkami). Niekiedy przypisy
mog¹ tworzyæ bibliografiê za³¹cznikow¹. S¹ wówczas umiesz-
czone na koñcu pracy (rozdzia³u).

Numer ISBN (International Standard Book Number) � miê-
dzynarodowy numer z zakodowanymi informacjami o wydawcy.

Opis ksi¹¿ki

Opis powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy (uwaga: czcionk¹ pogrubion¹
zaznaczono elementy, które s¹ obowi¹zkowe).

Nazwisko i imiê autora, tytu³, wydanie,
miejsce wydania, nazwa wydawcy, rok wy-
dania, nr ISBN

S³owacki Juliusz, Balladyna. Wyd. 3, Warszawa, 1982,
ISBN: 83-06-00041-2

S³ownik literatury dzieciêcej i m³odzie¿owej. Pod red. Bar-
bary Tylickiej i Grzegorza Leszczyñskiego. Warszawa:
Zak³. Narod. im. Ossoliñskich, 2002. ISBN 83-04-04606-7

Opisu fragmentu ksi¹¿ki

£uczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzê na
filmy polskie. Warszawa: Prószyñski i S-ka, 2002. ISBN
83-7337-189-3. I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22-35

Opis artyku³u w ksi¹¿ce
(pracy zbiorowej)

Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce. W: Dzienni-
karstwo i �wiat mediów. Pod red. Zbigniewa Bauera,
Edwarda Chudziñskiego. Wyd. 2. 2000. ISBN 83-7052-
804-X, s. 83-102

Uwagi:

- Elementów opisu, które nie s¹ obowi¹zkowe, a
które bywaj¹ podawane w przypisach i bibliogra-
fiach za³¹cznikowych, jest znacznie wiêcej (np. na-
zwisko t³umacza, tytu³ serii, liczba stron, uwagi) i
maj¹ one swoje okre�lone miejsce w strukturze opi-
su.

- Nowe normy opisu funkcjonuj¹ od kilku lat.
We wcze�niejszych zasadach nie by³o obowi¹zku
podawania nr ISBN, natomiast obowi¹zkowym ele-
mentem by³o miejsce wydania. Nowe normy wcho-
dz¹ do praktyki wydawniczej powoli, wiêc bardzo
czêsto bêdziemy jeszcze mieæ do czynienia (tak¿e
w nowych ksi¹¿kach i czasopismach) z przypisa-
mi, w których nie zosta³ podany numer ISBN.

- Imiê autora mo¿na skracaæ, zw³aszcza je¿eli
autor jest osob¹ ³atw¹ do zidentyfikowania.

- Tytu³y ksi¹¿ek podaje siê bez cudzys³owów.
Je¿eli tytu³ jest bardzo d³ugi, mo¿na go �uci¹æ�.
Nale¿y podaæ kilka pierwszych wyrazów (umo¿li-
wiaj¹cych identyfikacjê tytu³u), a nastêpne wyra-
zy zast¹piæ wielokropkiem

- W przypadku ksi¹¿ki wydanej po raz pierw-
szy informacje o wydaniu ca³kowicie pomija siê (np.
Kapusciñski R., Podró¿e z Herodotem, 2004, ISBN:
83-240-0482-3). Natomiast informacje o zmianach
w kolejnych wydaniach nale¿y skróciæ � np. Wyd.
4. popraw. i uzup.

- Nazwê wydawcy � je¿eli siê j¹ podaje � mo¿na
skracaæ (ale tak, ¿eby by³o wiadomo, o jakiego wy-
dawcê chodzi � np. WSiP zamiast Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne).

- Poszczególne elementy opisu przedziela siê
wybranym znakiem interpunkcyjnym (np. kropka,
przecinek, �rednik). Wybrane znaki nale¿y stoso-
waæ konsekwentnie we wszystkich opisach w dane
publikacji.

- Mo¿na stosowaæ wyró¿nienia graficzne � np.
tytu³ kursyw¹ lub pismem pogrubionym, nazwi-
sko autora wersalikiem.

- Wszystkie dane do opisu najlepiej przejmo-
waæ z karty tytu³owej ksi¹¿ki. W przypadku doku-
mentów d�wiêkowych dane do opisu mo¿na prze-
j¹æ z etykiety.
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Opis czasopisma

Artyku³ w czasopi�mie

Opis artyku³u powinien zawieraæ nastêpuj¹ce elementy:

Nazwisko i imiê autora, tytu³ artyku-
³u, tytu³ czasopisma, rok, nr czaso-
pisma, nr strony

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

WÓJCICKA El¿bieta, Planowanie rozwoju
biblioteki szkolnej. �Biblioteka w Szkole�
2004 nr 10 s. 2-6

Recenzja w czasopismie

Lepianka Maciej, I w nastêpnym dniu. War-
szawa 1996. Rec. Krzysztof Lipka, Granica
realizmu i fantazji. �Nowe Ksi¹¿ki� 1997
nr 7 s. 48

Wywiad

Kie�lowski Krzysztof: Ci¹gle poszukujê.
Rozmowê przeprowadzi³ Stefan Wêgrzyn.
�Polityka� 1992 nr 50 s. 12

Dokumenty elektroniczne

Elementy opisu

- Autor.
- Tytu³ (w formie wystêpuj¹cej w �ródle).
- Typ no�nika � podany w nawiasie kwa-
dratowym, np.: [online],  [CD-ROM],  [ta�-
ma magnetyczna],  [dyskietka]. Mo¿na
przy okazji sprecyzowaæ tak¿e typ publi-
kacji, np.: [baza danych online], [baza
danych na ta�mie magnetycznej], [wy-
dawnictwo zwarte na CD-ROM], [pro-
gram komputerowy na dyskietce], [pocz-
ta elektroniczna].
- Wydanie (wersja).
- Miejsce wydania.
- Wydawca.
- Data wydania.
- Data aktualizacji.
- Data dostêpu podana w nawiasie kwa-
dratowym � dla dokumentów online.
- Warunki dostêpu � dla dokumentów
online.
- Numer znormalizowany: ISBN.

Uwagi

- Dane do opisu nale¿y
czerpaæ z ekranów, dokumen-
tacji towarzysz¹cych, opako-
wañ itp. Elementy, które nie
wystêpuj¹ w dokumencie, po-
mija siê.

- W przypadku tekstów z
systemu elektronicznego poro-
zumiewania siê (poczta elektro-
niczna, komunikatory) w miej-
sce tytu³u zaleca siê podawanie
tematu dokumentu.

- Zaleca siê (nie s¹ to ele-
menty obowi¹zkowe) podawa-
nie informacji dotycz¹cych
wymagañ systemowych. (Np.:
Wymagania systemowe: kom-
puter IBM PC lub kompaty-
bilny: napêd CD-ROM MPC
Standard: DOS � wersja 3.30
lub nowsza: 490 KB RAM:
MS-DOS � rozszerzenia 2.1
lub nowsze) oraz podawanie
informacji o materia³ach towa-
rzysz¹cych (np. Materia³ to-
warzysz¹cy: 2 kasety wideo).
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