Publikacja
Planowane jest wydanie publikacji zawierającej pełne teksty przedstawionych w czasie konferencji
wystąpień. Pracę uzupełnią artykuły osób pragnących zabrać głos w obszarach tematycznych
związanych z tematyką konferencji, a nie zostały zaprezentowane podczas spotkania. Prosimy, by
przesyłane przez autorów teksty nie przekraczały 20 stron znormalizowanego komputeropisu
(jedna strona = 1800 znaków).

Standard opisu bibliograficznego
Za podstawę opisu bibliograficznego dokumentów wykorzystanych przez autorów referatów należy
przyjąć następujące normy:
PN-ISO 690–2 : 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty
elektroniczne i ich części.
PN-ISO 690 : 2002 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma
i struktura.
Ponadto organizatorzy polecają książkę: Antczak M., Nowacka A., Przypisy. Powołania.
Bibliografia załącznikowa…, Wyd. 2 popr., Warszawa, Wydaw. SBP, 2009.

Przykłady opisów do bibliografii załącznikowej
Książki jednotomowe w całości, prace autorskie
Grodecka E., Sokołowska H. (2000), Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej.
Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe, Warszawa, „Sukurs”, ISBN 83205-4528-5
Artykuły w książkach jednotomowych, w pracach autorskich
Singer I. B. (1993), Klatka dla Szatana [w:] Tenże, Późna miłość, Wrocław Wydawnictwo
Dolnośląskie, s.135-141
Rozdziały lub fragmenty w książkach jednotomowych, w pracach autorskich
Grodecka E., Sokołowska H. (2000), Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i
gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe, Warszawa,
„Sukurs”, Rozdział V, Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum, s. 40
Książki jednotomowe w całości, prace zbiorowe
Kocójowa M. (red. nauk.) (2004), Public relations. Biblioteki, wydawnictw, informacja naukowa,
uczelnie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Materiały z
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 15, ISBN 83233-1838-7
Artykuły w książkach jednotomowych, w pracach zbiorowych
Jazdon A. (2004), Lobbing dla bibliotek [w:] Kocójowa M. (red. nauk.) (2004) Public relations.
Biblioteki, wydawnictwa, informacja naukowa, uczelnie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, s. 40-41
Rozdziały lub fragmenty w książkach jednotomowych, w pracach zbiorowych
Kocójowa M. (red. nauk.) (2004), Public relations. Biblioteki, wydawnictwa, informacja
naukowa, uczelnie, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lobbing dla
bibliotek?, s. 40
Artykuły lub fragmenty w wydawnictwach ciągłych
Andrzejewska J. (2000), Udział bibliotekarza szkolnego w edukacji czytelniczej i medialnej,
„Biblioteka w Szkole”, nr 2, s. 1-2
Recenzje lub ich fragmenty w wydawnictwach ciągłych
Jesionowska W. (1989), Spowiedź wielkiego aktora, „Świat Książki”, nr 3, s. 37
Książki w Internecie jako całość, prace autorskie
Tukitydes, (2003-2004) Wojna peloponeska [online], Warszawa, Biblioteka Internetowa
Izydor, [dostęp: 14.10.2011], Biblioteka Antyczna, dostępny w Internecie:
<http://www.biizy.com./Tintrod.html>
Artykuły w książkach w Internecie, w pracach autorskich
Kumaniecki K. (2003-2004), Wczesne Cesarstwo. Pryncypat Augusta 31 p.n.e. - 14 n.e. [w:] Tenże,
Historia starożytnej Grecji i Rzymu [online], Warszawa, Biblioteka Internetowa Izydor, [dostęp:
24.02.2006], Cz. 2, Rzym, R. 6, dostępny w Internecie:
<http://www.biizy.com/hrz6/fini/intro_histrzym6.html>, ISBN 83-0104-780-1

Rozdziały lub fragmenty w książkach w Internecie, w pracach autorskich
Kumaniecki K. (2003-2004), Historia starożytnej Grecji i Rzymu [online],
Warszawa, Biblioteka Internetowa Izydor, [dostęp: 24.02.2010], Cz. 2 Rzym, R. 6, HR6A.7,
Ustawodawstwo Augusta, dostępny w Internecie:
<http://www.biizy.com./hrz6/fini/intro_histrzym6.html>
Artykuły lub ich fragmenty w wydawnictwach ciągłych w Internecie
Staniów B. (2002), Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, „Biblioteka w Szkole.
Miesiecznik nauczycieli bibliotekarzy” [online], Luty nr 2, aktualizacja: 24.02.2006, [dostęp:
08.03.2011], s. 1, dostępny w Internecie:
<http://sukurs.edu.pl/archiwum/2002/02/internet.php>, ISSN 0867-5600

Przykładowy tekst z zastosowaną metodą opisu bibliograficznego
Grupa naukowców, do której należy John Nesbit uważa, że jedną z bezpośrednich
przyczyn powstania zalążków społeczeństwa informacyjnego było wystrzelenie przez Związek
Radziecki sputnika w 1957 r. Przypomniała o tym w swoim artykule Maria Nowina Konopka,
politolog i socjolog, specjalizująca się w zagadnieniach społeczeństwa informacyjnego (2006,
s. 13,58). Możliwość komunikacji za pośrednictwem satelit stała się, zdaniem naukowców,
początkiem „globalnej wioski” (M. McLuhan, 1975). Tomasz Goban- Klas natomiast, powołując się
na Manuela Castellsa, badającego kondycję człowieka i społeczeństwa w kontekście procesów
usieciowienia życia społecznego, napisał: „Bez żadnej przesady można więc datować narodziny
Rewolucji Technologii Informacyjnych na lata siedemdziesiąte dwudziestego wieku. […] Inaczej
mówiąc, w ostatnim ćwierćwieczu rozpoczęła się radykalna transformacja sposobów w jaki myślimy,
produkujemy, konsumujemy, handlujemy, zarządzamy, komunikujemy się, żyjemy,
umieramy, prowadzimy wojnę i w jaki kochamy się” (M. Castells, 1998, cyt. za: T. Goban-Klas,
[online]).
Pod koniec ubiegłego stulecia, Jacek Mączyński, zastępca redaktora pisma
interdyscyplinarnego „Transformacje” napisał, że jako pierwszy krok na drodze do społeczeństwa
informacyjnego, można potraktować jeszcze wcześniejsze wydarzenie. Miał na myśli początki
porozumiewania się ludzi za pomocą mowy, co dało „możliwości zapamiętywania opisów faktów,
które zdarzyły się wcześniej i przekazywania tych opisów podmiotom, które nie były tych faktów
świadkami” (J. Mączyński, 1997, s. 225).

Uwagi

•
•
•

gdy nazwisko cytowanego autora zostaje włączone do wywodu, nie powtarzamy go
w nawiasie. Por. (M. Nowina Konopka, 2006, s. 13-58)
w tekście można stosować przypisy wyjaśniające, oznaczane za pomocą
tradycyjnych odnośników cyfrowych
bibliografię załącznikową (wykaz przypisów) należy dołączyć na końcu pracy
w porządku alfabetycznym, data wydania na drugim miejscu, w nawiasie
zwykłym

Wzór bibliografii do powyższego tekstu (do załączenia na końcu pracy)
Castells M. (1998), End of Millenium. Oxford, Blackwell, cyt. za: T. Goban-Klas, Społeczne
problemy telekomunikacji [online], [dostęp: 26.09.2010], dostępny w Internecie:
<http://www.cyf-kr.edu.pl/~usgoban/si.poznan.htm>
Mattelart A. (2004), Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, Kraków, Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, s. 34
Mączyński J. (1997), Globalne społeczeństwo informacyjne. Wybrane kwestie adaptacyjne [w:]
Zacher L. W. (red.) Rewolucja informacyjna i społeczeństwo: niektóre trendy, zjawiska
i kontrowersje, Warszawa, Fundacja Edukacyjna „Transformacje”, s. 225
Mc Luhan M. (1975), Wybór pism, Warszawa, Wydaw. Artystyczne i Filmowe, (tytuły oryg.
Z wyboru: Understanding media, 1964; The Gutenberg galaxy, 1962; Through the
vanishing point, 1968)
Nowina Konopka M. (2006), Istota i rozwój społeczeństwa informacyjnego [w:] Witkowska M. (red.),
Cholawo-Sosnowska K. (red. nauk.), Społeczeństwo
informacyjne: istota, rozwój,
wyzwania, Warszawa, Wydaw. Akademickie i Profesjonalne, s. 13-58

