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1.

Informacje o autorze
·
·
·

2.

Ogólne wymagania techniczne
·

·
·

·
·

3.

Formatowanie: czcionka – Times New Roman 12 punktów, interlinia – 1,5 wiersza,
format papieru A4, marginesy – 2,5 cm, akapity zaznaczane wcięciem. Nie należy
stosować dodatkowego formatowania.
Ilustracje (należy używać skrótu Il.), wykresy oraz tabele (należy używać w pełnej
formie) powinny być kolejno ponumerowane i opisane.
Materiały ilustracyjne, oprócz zamieszczenia w tekście wraz z podpisem i podaniem
źródła, powinny zostać przygotowane w osobnych czytelnie opisanych plikach
w formacie TIFF, BMP lub JPG o rozdzielczości min. 300 dpi.
Należy podać źródło ilustracji. Jeżeli ilustracje chronione są prawami autorskimi,
należy dostarczyć pisemną zgodę autora lub właściciela na ich reprodukcję.
Wykresy, oprócz zamieszczenia w tekście, powinny być wraz z tabelami z danymi
dołączone w osobnych, czytelnie opisanych plikach Excela (rozszerzenie XLS) lub
JPG.

Objętość tekstów
·
·
·

4.

Autorzy winni podać następujące informacje: tytuł i stopień naukowy, afiliacja, adres
do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
Afiliacja zostanie zapisana w formie podanej przez autora.
W przypadku tekstu kilku autorów korespondencja jest prowadzona z jednym
wskazanym „autorem korespondencyjnym”.

Teksty powinny mieć objętość 8-15 stron standardowego maszynopisu (1800 znaków
tekstu na stronę).
Przyjmujemy teksty w języku polskim lub w językach konferencyjnych.
Tekst powinien być opatrzony zwięzłym (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)
abstraktem w języku polskim i angielskim oraz słowami kluczowymi również
w języku polskim i angielskim.

Literatura przedmiotu

Wszelkie odwołania do literatury (odsyłacze) oraz bibliografię należy przygotować wg stylu
American Psychological Association (APA) 6th ed. (http://www.apastyle.org).
Odsyłacze
·
·
·

Odsyłacze w tekście powinny być przygotowane wg wzoru: (Autor, rok, s.), np.
(Kolasa, 2004, s. 33).
W przypadku 2–5 autorów nazwiska rozdziela się przecinkiem, np. (Stefańczyk,
Głowicka, 2005, s. 37).
W przypadku 3–5 autorów wszystkie nazwiska umieszcza się tylko za pierwszym
razem, przy kolejnych odsyłaczach opis skracany jest do postaci: (Autor1 i in., rok, s.),
np. (Stefańczyk i in., 2005, s. 37).

·
·
·

·

Przy 6 i więcej autorach należy podać tylko nazwisko pierwszego, np.: (Kowalski i in.,
2007).
W przypadku publikacji pod redakcją podaje się nazwisko redaktora oraz określenie
jego funkcji, np. (Żmigrodzki, red., 1998).
W odsyłaczu do publikacji przygotowanej przez organizację/instytucję przy
pierwszym odesłaniu umieszcza się jej pełną nazwę i skrót , np.: (Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich [SBP], 2014), a w następnych skrót, np. (SBP, 2014).
Odsyłacz do pracy anonimowej zawiera tytuł i rok, np. (Instrukcja katalogowania,
2012). Gdy tytuł jest zbyt długi, należy go skrócić, np. (Raport o stanie bibliotek
wiejskich, 1997), zamiast (Raport o stanie bibliotek wiejskich w świetle obrad
Krajowego Kongresu Kultury Wsi Polskiej, 1997).

Bibliografia
·
·

·
·

Opisy bibliograficzne wykorzystanych źródeł należy umieścić na końcu tekstu
w bibliografii załącznikowej w układzie alfabetycznym autorów (redaktorów).
W przypadku artykułów napisanych w języku innym niż polski, obowiązuje pisownia
skrótów i oznaczeń (stron, numerów itp.) w języku tekstu, zgodnie z normą danego
języka (np. „W” w języku polskim = „In” w języku angielskim, „s.” w języku
polskim = „p.” w języku angielskim).
Prace danego autora wydane w tym samym roku oznacza się kolejnymi literami
alfabetu, np. (Stefaniak, 1999a), (Stefaniak, 1999b).
Nie należy dzielić opisów bibliograficznych ze względu na typ opisywanego
dokumentu (artykuły, książki, normy, dokumenty elektroniczne itp.).

Przykłady opisów bibliograficznych:
·

Książka
Kolasa, W.M. (2004). Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998. Kraków:
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Keenan S., Johnston, S. (2000). Concise dictionary of library and information science
(ed. 2). London: Bowker-Saur.
Socha, I. (red.). (2006). Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania. Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Kawecka-Gryczowa, A., Korotajowa K. (eds.). (1962). Drukarze dawnej Polski od XV
do XVIII wieku (t. 4: Pomorze). Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

·

Rozdział/artykuł w książce
Cisek, S. (2009). Nauka o informacji na świecie w XXI wieku, badania metanaukowe.
W: D. Degen, M. Fedorowicz (red.), Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej (s. 4756). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Jaskowska, M., Korycińska-Huras, A., Próchnicka, M. (2009). Zachowania
informacyjne autorów prac licencjackich z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa, tendencje w wykorzystaniu źródeł elektronicznych
i drukowanych. W: K. Migoń, M. Skalska-Zlat (red.), Uniwersum piśmiennictwa

wobec komunikacji elektronicznej
Uniwersytetu Wrocławskiego.
·

(s.

291–311).

Wrocław:

Wydawnictwo

Artykuł w czasopiśmie
Jerzyk-Wojtecka, J. (2013). Biblioteka w komórce? Przyszłość usług bibliotecznych.
Przegląd Biblioteczny, 81(3), 344–347.
Kotuła S.D. (2013). Prace Paula Otleta a World Wide Web. Biblioteka, 17, 153–167.
DOI: 10.14746/b.2013.17.8
Mikołajuk L. (2014). Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji
naukowej. Podkarpackie Studia Biblioteczne, 3. Pobrane 3 stycznia 2015,
z http://psb.ur.edu.pl/repozytorium-instytucjonalne-jako-nowa-forma-komunikacjinaukowej

·

Dokument elektroniczny (online)
Marcol A. (oprac.). (2010). Czasopisma szkolne – tworzenie, redagowanie
i popularyzacja.
Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism za lata 1993–2010 (w wyborze).
Pobrane 3 stycznia 2015, z: http://pbw.katowice.pl/katowice/zestawienia/gazetka
_szkolna.htm
Sprawozdanie za rok 2013 z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek
specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. (2014). Wrocław. Pobrane 3 stycznia
2015,
z:
http://www.bu.uni.wroc.pl/sites/default/files/images/doc/sprawozdanie2013.pdf
Rybiński H. (2013). Repozytoria uczelniane i ich rola w projekcie SYNAT.
W:źBibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, 17–19 kwietnia
2013. Pobrane 3 stycznia 2015, z: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/
article/view/35

·

Norma
(Hasło opisu bibliograficznego, 2002). Hasło opisu bibliograficznego – Hasło
osobowe PN-N-01229. PN-N-01229:2002. (2002). Warszawa: PKN.

·

Akty prawne
(Ustawa, 1997). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. (Dz.U. 1997, nr 85
poz. 539).
(Rozporządzenie, 2012). Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych
oraz ustalenia ich wykazu z dnia 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 390).
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