Instrukcja wydawnicza dla autorów (przypisy dolne)
W każdym artykule należy stosować ciągłą numerację przypisów. W przypisie
(oznaczonym gwiazdką, nie liczbą) muszą znaleźć się również dane autora/ów:
*Tadeusz Marszał, prof. dr hab., Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra
Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31

1. Uwagi dotyczące zapisu przypisów dolnych
Opis bibliograficzny książki: inicjał imienia (w przypadku inicjałów dwóch imion
rozdzielamy je jedną spacją) i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), wydawnictwo,
miejsce i rok wydania, strona:

1

J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998, s. 5.

W przypadku ponownego odwołania się do dokumentu już opisanego, jeżeli następujące
po sobie przypisy dotyczą tej samej pracy, należy w miejsce pełnego opisu stosować
oznaczenie dz. cyt. (dzieło cytowane), op. cit. (opus citatum), tamże lub ibid. (ibidem), a
następnie podać numer strony. Trzeba pamiętać, aby w całej pracy stosować skróty w
jednym języku – w języku polskim albo w języku łacińskim (np. dz. cyt. albo op. cit.):

2

Dz. cyt., s. 17.
Op. cit., s. 45-50.
2
Tamże, s. 23.
2
Ibid., s. 29-30.
2

Jeżeli powołujemy się na tę samą pracę, a tekst znajduje się na tej samej stronie, co w
przypisie poprzednim, wówczas stosujemy określenie: tamże lub ibid:

3
3

Tamże.
Ibid.

W przywołaniu w pracy kilku prac jednego autora w przypisach powtórzonych należy
podawać skrót dzieła:

4

A. R. Szromek, Rozwój obszarów turystycznych…, s. 322.

5

A. R. Szromek, Cykliczność rozwoju uzdrowisk…, s. 324.

Przywoływane w jednym przypisie prace należy oddzielić średnikami:

H. Klatkowa, H. M. Załoba, Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000
Ark. Warta, PIG, Warszawa 1992; J. Petera, Vistuliańskie osady dolinne w basenie uniejowskim
i ich wymowa paleogeograficzna, Acta Geogr. Lodz., 83, 2002, s. 34; J. Forysiak, Rozwój doliny
Warty między Burzeninem i Dobrowem po zlodowaceniu warty, Acta Geogr. Lodz., 90, 2005,
s. 36.
6

Opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu
(kursywą), tytuł czasopisma, tom/rocznik, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, rok
wydania, strony:

7

P. Szkutnik, Regionalny poradnik genealogiczny − stan zachowania ksiąg metrykalnych
parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s.177−188.

Opis bibliograficzny prac zbiorowych: po tytule przywołanego tekstu następuje po
przecinku [w:] tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz skrót red. inicjał
imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok i strony na końcu:

R. Rosin, Okolice Uniejowa, [w:] Województwo łódzkie. Przewodnik, red. T. Krzemiński,
Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1972, s. 427−428
8

2. Wskazówki dotyczące bibliografii załącznikowej
Spis literatury powinien być przygotowany w porządku alfabetycznym, z podaniem
informacji bibliograficznej o danej pozycji:
Wydawnictwo zwarte - nazwisko i inicjał imienia autora (autorów) lub redaktora
(redaktorów, tytuł kursywą, nazwę wydawcy i miejsce wydania, rok:
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 1998.
Kożuchowski K., Klimat Polski. Nowe spojrzenie, PWN, Warszawa 2011.
Rozdział w książce - nazwisko i inicjał imienia autora (autorów), tytuł rozdziału kursywą,
po przecinku [w:] tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą oraz skrót red. inicjał
imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok i strony rozdziału:
Krzemiński T., Papińska E., Ukształtowanie powierzchni i geneza rzeźby, [w:] Środowisko
geograficzne Polski Środkowej, red. S. Pączka, Wyd. UŁ, Łódź 1993, s. 20-62.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym - nazwisko autora i inicjał imienia, tytuł tekstu
(kursywą), tytuł czasopisma, tom/rocznik, numer lub zeszyt cyframi arabskimi, rok
wydania, strony:
Szkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny − treść oraz przydatność do badań metryk i
akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2,
2013, s.125−137.
Akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryterium wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia obszaru Natura
2000, DZU, 2010, nr 77, poz. 510.
Źródła internetowe – należy podać datę ściągnięcia pliku w nawiasie:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/378/gddkia-lodz [dostęp: 05.06.2013]

