Zasady cytowania, tworzenia przypisów bibliograficznych i bibliografii
1. Cytaty do 40 słów w cudzysłowie w tekście, dłuższe – z wcięciem, bez cudzysłowu,
czcionka: 10.
2. Pełny zapis imion i nazwisk, gdy pojawiają się w tekście po raz pierwszy, potem tylko
nazwisko.
3. Cytaty i wszelkie odwołania w systemie harwardzkim:
•

Kiedy nazwisko autora nie jest użyte bezpośrednio w tekście, nazwisko, rok
wydanie i stronę podajemy w nawiasach.
Przykład: (Giddens 2004: 127); (por. Ortner 1982);

•

Kiedy nazwisko pojawia się w tekście, rok wydania i stronę umieszczamy w
nawiasach.
Przykład: Cynthia Epstein (1988: 14) w swojej pracy Kłamliwe odmienności:
płeć, gender i porządek społeczny zwraca uwagę na wzajemne wzmacnianie się
opisanych powyżej dychotomii

•

Kiedy odnosimy się do źródła cytowanego przez innego autora, w nawiasie
umieszczamy informacje na temat obydwu źródeł.
Przykład: Badania przeprowadzone przez Smith (1960 za Jones 1994: 104) …
W bibliografii należy podać pełne dane jedynie tej publikacji, z której
rzeczywiście korzystaliśmy.

•

W przypadku dwóch autorów podajemy obydwa nazwiska. Kiedy mamy więcej
niż dwóch autorów, podajemy w nawiasie pierwsze nazwisko i dodajemy skrót „i
in.”, a następnie rok wydania i stronę.
Przykład: Mimo optymizmu rządu, społeczne poparcie dla reform stale maleje
(Kowalski i in. 1999: 96).
Nazwiska wszystkich autorów powinny następnie pojawić się w bibliografii.

•

Kiedy korzystamy z dwóch różnych pozycji tego samego autora, wydanych w
tym samym roku należy wprowadzić rozróżnienie przez zastosowanie liter a, b, c
przy roku wydania.
Przykład: Mimo optymizmu rządu, społeczne poparcie dla reform stale maleje
(Kowalski 1999a: 20).
Oznaczenie a, b, c powinno być uwzględnione w bibliografii.

•

Jeśli brak autora (jak w przypadku m. in. niektórych raportów), w nawiasie
umieszczamy tytuł źródła (jeśli jest długi to tylko jego część), rok wydania i
stronę.
Przykład: Badania pokazują, iż obecnie mamy do czynienia z feminizacją
bezrobocia w Polsce (Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce…, 2004: 84)
W bibliografii podajemy cały tytuł, datę, organizację wydającą, miejsce wydania.

•

W przypadku artykułów prasowych, gdzie nie ma nazwiska autora, w nawiasie
podajemy tytuł gazety, rok wydania, stronę, np.: („Gazeta Dzisiejsza” 1999: 5).

•

Kiedy korzystamy z dwóch różnych artykułów prasowych tego samego autora
lub zamieszczonych w jednym tytule prasowym bez podawania nazwiska autora,
wydanych w tym samym roku należy wprowadzić rozróżnienie przez
zastosowanie liter a, b, c przy roku wydania.
Przykład: „Gazeta Dzisiejsza” donosi o aferze korupcyjnej („Gazeta Dzisiejsza”
1999a: 5).
Oznaczenie a, b, c powinno być uwzględnione w bibliografii.

• W przypadku cytowania ze stron internetowych
- jeśli strona internetowa ma autora – podajemy nazwisko i datę.
Przykład: Turner (2001) has created many useful graphs showing the transition
between the different age groups.
- jeśli strona internetowa nie ma autora, w nawiasie umieszczamy tytuł strony.
Przykład: Cancer experts estimate that changes to our diet could prevent about one in
three cancer deaths in the UK (CancerHelp UK, 2002).

4. Bibliografia:
Bibliografia powinna być ułożona w porządku alfabetycznym według nazwisk autorów.
Książki: nazwisko i imię autora, rok wydania, tytuł (kursywą), miejsce wydania,
nazwa wydawnictwa
Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender in Islam. Historical Roots of a Modern Debate. New
Haven and London: Yale University Press.
•

Tibi, Bassam. 1997. Fundamentalizm religijny. Tłum. Janusz Danecki. Warszawa: PWN.
(koniecznie podajemy tłumacza!!!)

•

Artykuły:
⎫ w książkach:

Bruce, Steve. 1992. Revelations: The Future of New Christian Right. W: Kaplan Lawrence (red.),
Fundamentalism in Comparative Perspective. Amherts: University of Massachusetts Press, s.
100-156.
⎫ w czasopismach:
Al’Alwani, Taha. 1986. The Testimony of Women in Islamic Law. The American Journal of
Islamic Social Sciences, 13 (2), s. 28-45.
⎫ w prasie:
w przypadku, gdy autor artykułu jest znany:
Kowalski, Jan. 24.04.2010. Afera korupcyjna w rządzie. Gazeta Dzisiejsza, 80, s. 5.
w przypadku, gdy autor artykułu jest nieznany:
Gazeta Dzisiejsza. 24.04.2010. Afera korupcyjna w rządzie., 80, s. 5.

•

Materiały online (strony internetowa, e-books, e-journals): Nazwisko i imię
autora (redaktora), rok publikacji, tytuł/nazwa strony [online], miejsce publikacji
(jeśli taka informacja jest dostępna), informacja na temat adresu internetowego i

data dostępu do informacji.
Holland, Matt. 2004. Guide to citing Internet sources [online]. Poole, Bournemouth University.
Dostęp: http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html
[20.04.2006].

