
 

 

 

 
 
 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW TEKSTÓW  
do materiałów konferencyjnych  

„200 lat Ossolineum. Konferencja jubileuszowa” 
 
 
 

UWAGI OGÓLNE 
 

1. Objętość tekstu (wraz ze streszczeniem, przypisami i bibliografią) nie może 
przekraczać 27 000 znaków (ze spacjami) .  

 
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY EDYTOWANIA TEKSTÓW I WYKONYWANIA ZDJĘĆ 
OPRAW 
 

1. Tytuł artykułu pogrubiony, zapisany wersalikami, justowany do lewej, stopień pisma:  
12 pkt. 

2. Ewentualne śródtytuły pogrubione, justowane, stopień pisma: 12 pkt. 
3. Ewentualne tabele i wykresy winny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, 

w którym mają znajdować się w artykule.   
4. Dopuszczalne liczba ilustracji: 5.  
5. Pliki fotograficzne, należy zapisać jako TIFF lub JPG o rozdzielczości minimum 300 

dpi bez kompresji. W miarę możliwości fotografie winny być wykonane jako barwne. 
6. Do zestawu plików fotograficznych itp. proszę dołączyć w osobnym pliku 

wordowskim wykaz ilustracji (Times New Roman, 10 pkt, odstępy między 
wierszami 1,5. 

7. Nazwy instytucji w tekście:  przy pierwszym wystąpieniu należy podać pełną nazwę 
instytucji, obok której winien się znaleźć dalej stosowany skrót, np.: „Biblioteka 
Jagiellońska w Krakowie, dalej: BJ”. 

8. W przypadku nazw instytucji obcych w miarę możliwości należy stosować nazwę 
spolszczoną (w nawiasie oryginalną, po przecinku jej skrót), np.: Konsorcjum 
Europejskich Bibliotek Naukowych (ang. Consortium of European Research 
Libraries, CERL). W przypadku powtórzeń – należy posługiwać się skrótem nazwy 
oryginalnej. 

9. Cytaty należy podawać w cudzysłowie, a definiowane terminy kursywą bez użycia 
cudzysłowu. W przypadku terminów obcych należy stosować odpowiednik polski, 
a w nawiasie podać wersję oryginalną. Wyjątek stanowią teksty, w których pojawią 
się pojęcia niemające dotąd polskich odpowiedników, jak również teksty, w których 
pojęcia obcojęzyczne są przedmiotem analizy.  

10. Tytuły innych wydawnictw: tytuły wydawnictw zwartych oraz artykułów 
z czasopism należy podawać kursywą. Tytuły wydawnictw periodycznych (np. 
„Spotkania z Zabytkami”). Tytuły projektów, wystaw, konferencji i programów – bez 
wyróżnień, pismem prostym.  

11. Przytoczone po raz pierwszy nazwisko w tekście należy poprzedzić (w miarę 
możliwości) imieniem, w kolejnych przytoczeniach – inicjałem.  

12. Należy konsekwentnie stosować skrót roku (np. „1527 r.”), z wyjątkiem formy np. 
„w roku 1774”; wiek jako „w.”, nazwy miesięcy pisane słownie. 

13. Przyjmuje się następującą pisownię: on-line, off-line, CD-ROM, digitalizacja. 



14. W przypadku dzieł wydanych za granicą obowiązuje pisownia numerów i roczników 
w języku tekstu (np.  Bd, Vol.). 

  
  . 
 
PRZYPISY I BIBLIOGRAFIA 
 
Zasady sporządzania przypisów dokumentów drukowanych definiuje norma PN-ISO 690: 
2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura, zaś zasady 
sporządzania przypisów dokumentów elektronicznych norma PN-ISO 690-2:1999 Informacja 
i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.  
 
 Zarówno przypisy, jak i wykaz bibliograficzny powinny być zgodne z w/w. normami. 
1. Przypisy powinny być umieszczone na dole strony i ponumerowane liczbami arabskimi.  
2. Poszczególne elementy zapisu bibliograficznego lub przypisu bibliograficznego 
z dokumentem tradycyjnym powinny być oddzielone od siebie przecinkami, a na końcu 
przypisu powinna znajdować się kropka. W elektronicznych – oddzielone kropkami. 
3. Stosuje się tradycyjny system przypisów wraz ze skrótami w języku polskim: 
– tamże (zamiast ibid., loc. cit.), 
– dz. cyt. (zamiast op. cit.), 
– [w:] (zamiast In), 
– tejże, tegoż (zamiast eadem, idem), 
– i nast. (zamiast passim), 
– i in. (zamiast et al.). 
 
Dla potrzeb cytowania należy stosować następujące elementy opisu bibliograficznego: 
 
A. DOKUMENTY TRADYCYJNE 
 
Wydawnictwo zwarte – opis całości: 
1. B. Kamińska, Świat wczoraj i dziś, wyd. 2 popr., Warszawa 2003. 
2. K. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, tł. A. Z. Nowak, Warszawa 2001. 
3. Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 2006. 
 
Fragment z dzieła zbiorowego: 
1. N. Rajczak, Rola bibliotek cyfrowych w publikowaniu elektronicznym [w:] Elektroniczne 
publikacje w bibliotekach, pod red. M. Kocoń, Poznań 2002, s. 21. 
 
Wydawnictwo ciągłe – opis całości: 
1. „Nauka i Przyszłość”, R. 1990, nr 1–15. 
2. „Communications equipment manufacturers”, Preliminary edition 1970–1971. 
 
Artykuł z wydawnictwa ciągłego: 
1. M. Kot, Powikłań będzie mniej, „Nauka i Przyszłość” 2001, nr 3, s. 18. 
2. J. Meyer, Ewolucja systemu podatkowego w latach dziewięćdziesiątych w Polsce, 
„Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” 2001, nr 1, s. 18–20. 
 
Ustawy/traktaty/normy: 
1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Dz. U. 2001, nr 128, poz. 1402. 
2. PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty 
elektroniczne i ich części, Warszawa 1999. 
 
 



B. DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 
 
Książki elektroniczne, bazy danych, programy komputerowe – opis całości: 
1. Z. Zyska, W. Zyska, Wielka encyklopedia Tatr [CD-ROM]. Warszawa 1999. 
2. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [on-line]. Warszawa 2006 [dostęp 12 
listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://www.gpw.com.pl. 
 
Fragment z książki elektronicznej, bazy danych, programu komputerowego: 
1. A. Helin, Infobroker [CD-ROM]. Gdańsk 2006. Rozdział 4.2. Zestawienie statystyczne. 
2. System informacji Torunia [on-line]. Toruń 2006 [dostęp 12 listopada 2011]. Regulamin. 
Dostępny w World Wide Web: http://www.miasto.torun.pl/regulamin/. 
 
Fragment z dzieła zbiorowego: 
1. A. Zybert, Badanie potrzeb użytkowników w bibliotekach akademickich. W: 
Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie przez jakość”, Warszawa 12 kwietnia 
2007 r. [on-line]. Warszawa [2007] (PIK Materiały konferencyjne; nr 14) [dostęp 12 listopada 
2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pik.org.pl/matkonf/atr/zybert.html. 
2. Nagrody literackie. W: Wikipedia. Wolna encyklopedia [on-line] [dostęp 12 listopada 
2011]. Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nagrody_literackie. 
 
Czasopismo elektroniczne – opis całości: 
1. Biuletyn EBIB [on-line]. 1999–2007 [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny w World 
Wide Web: http://www.ebib.info/. 
2. Ekonomia on-line [on-line]. 2000– [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny w World 
Wide Web: http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Ekonomia/. 
 
Artykuł z czasopisma elektronicznego: 
1. I. Socha, Marketing wewnętrzny czynnikiem poprawy efektywności pracy biblioteki. 
Biuletyn EBIB [on-line] 2002, nr 3 (32) [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny 
w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/socha.php. 
2. J. Stępień, Konsorcjum Elsevier – sposób na dostęp do czasopism elektronicznych. 
Wirtualny notatnik wydawcy [on-line] 2005, nr 5 (34) [dostęp 12 listopada 2011]. 
Dostępny w World Wide Web: http://wirtualnynotatnik.pl/2002/34/stepnien.php. 
 
Listy dyskusyjne: 
1. biblio-L [on-line] [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web: 
mailto:listserw@LIST4FD3.PML. 
2. BUSLIB [on-line] [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web: mailto: 
listserw@buslib.uk. 
 
Komunikaty elektroniczne/blogi/fora: 
1. M. Nowak, Konkurs literacki. W: Forum gazeta.pl [on-line]. 12.09.2006 06:35 [dostęp 
12 listopada 2011]. Dostępny w World Wide Web: http://forum.gazeta.pl/forum/ 
72,2.html?f =505&w=7935694. 
2. M. Kuś, Google atakuje. W: Forum tvn24.pl [on-line] [dostęp 12 listopada 2011]. 
Dostępny w World Wide Web: http://formu.tvn24.pl/digitalizacja.htm. 
 
Korespondencja e-mail: 
1. P. Myka, Informacje o zajęciach [on-line]. Do: M. Mayer. 6 listopada 2006, 09:34 
[dostęp 12 listopada 2011]. Korespondencja osobista. 
2. A. Lis, Re: [Konferencja] Fotografowanie w bibliotekach [on-line]. Do: J. Rodak. 14 
lutego 2004, 11:51 [dostęp 12 listopada 2011]. Korespondencja osobista. 
 



Informacje z portali i stron WWW: 
1. P. Lis, Polscy studenci w USA [on-line] [dostęp 12 listopada 2011]. Dostępny 
w World Wide Web: http://onet.pl/portalnaukowy/stud.php nauka. 
 


