Literatura przywoływana w opracowywanych tekstach:
Bibliografia
zamieszczona na końcu opracowania w porządku alfabetycznym według poniższych
wzorów:
1) dla opracowań książkowych:
Frindt A., 2005, Czy warto być dorosłym?, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
2) dla prac zbiorowych:
Halicka M., Halicki J.(red.) 2006, Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa dedykowana
Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
3) dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:
Staręga-Piasek J., 2006, O niektórych mitach wokół ludzi starych i starości [w:] M. Halicka,
J. Halicki (red.) Zostawić ślad na ziemi Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi
Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 127 – 146.
4) dla artykułów w czasopismach:
Malewski M., 2005, Pedagogika jako wieża Babel, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”,
nr 2(30), s. 91 – 104.
5) dla opracowań zawartych na stronach internetowych:
http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/stan_struk_teryt/2005/30_06/Tablica 5.xlsn,
stan z dnia 30.06.2005.
Przypisy
1) Proste – wewnętrzne, w tekście:
(Malewski, 2005, s.94 )
2) rozszerzone, polemiczne itp. – numerowane, zamieszcza się pod tekstem na stronie,
zgodnie z zapisem jak wyżej pkt. 1,2,3,4, jedyna zmiana - nazwisko autora poprzedza się
inicjałem jego imienia: P. Dominice1
3) dla pracy cytowanej powtórnie w przypisie wewnętrznym w tym samym akapicie można
stosować skrót : ibidem lub przypis prosty
np.: (ibidem, s.32) lub (Malewski, 2010, s.32)
4) dla pracy już wcześniej przywoływanej, lecz nie bezpośrednio powyżej, w przypisach
rozszerzonych pod tekstem, numerowanych – skrót: op. cit., 2, 3
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1

Zagadnienie uczenia się z życia podejmuje również: P. Dominice, 2006, Uczyć się z życia Biografia edukacyjna
w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź, s. 116.
2
Periodyzacji biegu ludzkiego życia dokonywali liczni badacze – tu nazwiska i ich prace....
3
Por. także wybrane typy biografii: P. Dominice, 2006, Uczyć się ..., op. cit., s. 60 i nast.

