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NOTKI BIBLIOGRAFICZNE,
BIBLIOGRAFIA I CYTOWANIE
LITERATURY
ELŻBIETA BILSKA-WODECKA

2.1.

Źródła i wyszukiwanie informacji
bibliograficznych

2.1.1. Źródła informacji
Umiejętność wyszukiwania informacji bibliograficznych jest przydat

BIBLIOGRAFIA

na na każdym etapie kształcenia oraz w pracy zawodowej. Umożliwia

(gr. biblion = książka;
graphd = piszę)

szybkie dotarcie do potrzebnej informacji, co z kolei przekłada się na
oszczędność czasu oraz daje możliwość samodzielnego zdobycia wiedzy.
Od kilkunastu lat informacje bibliograficzne można pozyskać zarów

no z materiałów drukowanych, jak i zapisywanych w formacie cyfro
wym. Do tradycyjnych źródeł informacji bibliograficznej można zali

czyć wszelkiego rodzaju bibliografie drukowane, zawierające wykazy
książek, artykułów z czasopism naukowych, jak i z prasy codziennej.
Mogą to być bibliografie ogólne, zawierające publikacje z różnych dzie

dzin wiedzy, oraz bibliografie tematyczne, np. bibliografia geograficzna.

Po raz pierwszy Bibliografię Geografii Polskiej wydano w 1935 r.
Pierwszy tom powojenny opublikowano dopiero w 1959 r. Wykaz

poszczególnych numerów i dostęp on-line znajduje się na stronie

1. Spis książek, druków,
czasopism, artykułów oraz
dokumentów uporządkowany
według określonych kryteriów,
zawierający najważniejsze
dane o każdej z wymienionych
w nim pozycji.

2. Metody sporządzania spisów
bibliograficznych.
3. Nauka o książce. Dziedzina
wiedzy badająca i opisująca
książki i dokumenty oraz
rejestrująca ich spisy na
użytek naukowy i praktyczny;
księgoznawstwo.

INFORMACJA
BIBLIOGRAFICZNA
OBEJMUJE:
• opracowywanie zestawień
bibliograficznych,

http://www.igipz.pan.pl/wykaz-tytulow-498.html (16. 09. 2013).
Bibliografia ta zawiera informacje zarówno o wydanych w Polsce

książkach, jak i artykułach z czasopism naukowych. Dostęp on-line

możliwy jest przez stronę http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/

• informacje o sposobach
korzystania z bibliografii, baz
danych, abstraktów, Internetu
itp.,

(16. 09. 2013).

■ uzupełnianie elementów opisu
bibliograficznego publikacji,

ona wykaz artykułów z czasopism naukowych. Bibliografia Zawartości

• podanie podstawowych
źródeł bibliograficznych
na poszukiwany temat,
poszukiwania materiałów
źródłowych.

Drugim źródłem informacji bibliograficznej jest Bibliografia Za

wartości Czasopism publikowana przez Bibliotekę Narodową. Zawiera

Czasopism, jest publikowana w wersji elektronicznej na stronie Biblio
teki Narodowej. Obejmuje ona lata 1996-2004 (http://www.cbgios .
pan.pl/bazy/bgp/) i od 2005 r. (http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/ma-

kwww.exe?BM=25) (ryc. 2.1 i 2.2).

W bibliotekach uniwersyteckich można skorzystać z zakupionych
baz danych zawierających teksty zarówno artykułów z czasopism na

LITERATURA,
BIBLIOGRAFIA,
PIŚMIENNICTWO
• W publikacjach naukowych
określenia te uważane są za
synonimy.

• Oznaczają zestawienie
bibliograficzne publikacji
cytowanych w pracy.
’ Wykaz publikacji, zestawiony
w porządku alfabetycznym
lub kolejności pojawiania
się w tekście, umieszczany
jest na końcu pracy. Zawiera
różnego rodzaju publikacje
i dokumenty dobrane według
ustalonych kryteriów,
z których autor korzystał
podczas pisania opracowania.

ukowych, jak i wybranych książek. W Bibliotece Jagiellońskiej wybrane

zagraniczne czasopisma geograficzne dostępne są w kilku komercyj
nych bazach danych (tab. 2.1).
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Ryc. 2.1. Witryna bazy „Artykuły z czasopism polskich” Biblioteki Naro

dowej
Źródło: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=24 (12.05.2015).
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Ryc. 2.2. Wyniki wyszukiwania w bazie „Artykuły z czasopism polskich”
Biblioteki Narodowej
Źródło: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=25&IM=08&TX=&NU=018cWI=PRZEGLaDbGEOGRAFICZNY (12.05.2015).

Tabela 2.1. Wybrane zakupione (komercyjne) bazy danych dostępne w sieci UJ

Nazwa bazy danych

Charakterystyka

Academic Search Complete

wielodziedzinowa baza danych zawierająca
m.in. artykuły od 1975 r. oraz naukowe e-booki

Science Direct

artykuły od 1995 r. z elektronicznych wersji
czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier

SpringerLink

pełne teksty z ok. 500 czasopism z różnych
dyscyplin naukowych, w tym z geografii,
wydawanych przez wydawnictwo Springer
oraz książki

Scopus

artykuły od 1960 r.

Wiley

zawiera m.in. artykuły z ponad 2000 czasopism
reprezentujących szeroką gamę dziedzin

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Bąkowska, B. Bułat, 2007, Zakupione
bazy danych w układzie alfabetycznym i dziedzinowym [on-line], http://www.bj.uj.
edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna (12.05.2015).
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Do grupy specjalistycznych bibliograficznych baz danych można

zaliczyć bazy opracowane przez American Geographical Society Libra
ry, Houston Cole Library. Zawierają one wykaz książek oraz artykułów
publikowanych głównie w Stanach Zjednoczonych oraz wybrane pu

blikacje z innych krajów (tab. 2.2, ryc. 2.3 i 2.4). Natomiast baza opra-

Tabela 2.2. Wybrane bibliografie geograficzne dostępne on-line
Nazwa bibliografii

Adres internetowy

Charakterystyka

1. Current Geographical
Publications (CGP)
2. Online Geographical
Bibliography (GeoBib)
American Geographical
Society Library

http://guides.
library.uwm.edu/c.
php?g=56532 (sierpień
2015)

publikacje
od 1985 r.

Online Geographical
Bibliography (GEOBIB)
Houston Cole Library

http://www.jsu.edu/
library/resources/geography_resources.html
(sierpień 2015)

publikacje od lat
60.-70. XX w.
do 2005 r.

Bibliografia Geografii Polskiej
od 1985 r.
IGiPZ PAN Warszawa

http://www.cbgios.pan.
pl/bazy/bgp/ (sierpień
2015)

publikacje
od 1985 r.

Źródło: opracowanie własne.

Ryc. 2.3. Witryna bazy Academic Search Complete
Źródło: https://extranet.uj.edu.pl/ehost/search/,Danalnfo=web.b.ebscohost.
com+advanced?sid=19310870-b8ad-4f60-8019-1093b6e01ace%40sessionmgrl20&vid
=l&hid=U6 (12.05.2015).

44

2.

NOTKI BIBLIOGRAFICZNE, BIBLIOGRAFIA I CYTOWANIE LITERATURY

Ryc. 2.4. Witryna Bibliografii Geografii Polskiej od 1985 r.
Źródło: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/ (12.05.2015).

cowana przez bibliotekę IGiPZ PAN w Warszawie zawiera informacje
bibliograficzne o publikacjach krajowych i zagranicznych dostępne

w Bibliotece IGiPZ PAN.

2.1.2.

Sposoby wyszukiwania informacji
bibliograficznych

W bibliografiach drukowanych książki i artykuły posegregowane są
najczęściej według kryterium tematycznego. Na końcu opracowania
zamieszczany jest też indeks autorów. Natomiast bazy danych publi

kowane w wersji cyfrowej lub zamieszczane w Internecie pozwalają na
poszukiwanie potrzebnych informacji według większej liczby kryteriów
(autora, tytułu, roku wydania, tytułu czasopisma, numeru ISBN lub

ISBN, słów kluczowych, hasła przedmiotowego).

W poszukiwaniach danych bibliograficznych mogą być pomocne

także strony internetowe czasopism naukowych (tab. 2.3). Podobnie
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Tabela 2.3. Spisy treści ważniejszych zagranicznych czasopism geograficz
nych dostępnych on-line

46
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Tytuł czasopisma

African Development Review
Antipode
Area
The Canadian Geographer/Le Géographe canadien
City & Community
City & Society
Culture & Agriculture
Development and Change
Ecography
EuroChoices
Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography
Geografiska Annaler: Series B, Human Geography
Geographical Analysis
The Geographical Journal
Geographical Research
Geography Compass
Global Networks
International Journal of Urban and Regional Research
International Migration
International Migration Review
Journal of Agrarian Change
Journal of Agricultural Economics
Journal of Biogeography
Journal of Regional Science
Journal of Urban Affairs
Nations and Nationalism
Natural Resources Forum
New Zealand Geographer
Papers in Regional Science
Polar Research
Population and Development Review
Review of Urban & Regional Development Studies
Singapore Journal ofTropical Geography
Social Science Quarterly
Tellus Series A: Dynamic Meteorology and Oceanography
Tellus Series B: Chemical and Physical Meteorology
Tijdschrift voor economische en sociale geografie
Transactions in GIS
Transactions of the Institute of British Geographers
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Adres
interne
towy

http://www.blackwellpublishing.com/listofj.asp?subj=SS&site=30

Blackwell Publishing
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C
fl
œ

X
£

Tytuł czasopisma
Applied Geography
Cities
Computers, Environment and Urban Systems
Evaluation and Program Planning
Food Policy
Geoforum
Global Environmental Change Part A
Environmental Hazards
Habitat International
Journal of Historical Geography
Journal of Rural Studies
Journal of Transport Geography
Land Use Policy
Landscape and Urban Planning
Marine Policy
Political Geography
Progress in Planning
Resources Policy
Transport Policy
Transportation Research Part D: Transport and Environment
World Development

Annals of the Association of American Geographers
Asian Population Studies
Australian Geographer
Australian Journal of Earth Sciences
Children's Geographies: Advancing interdisciplinary
understanding of younger people's lives
City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action
Ethics, Place & Environment: A Journal of Philosophy
& Geography
European Planning Studies
Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavie Section C
Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography
Imago Mundi:The International Journal for the History
of Cartography
International Journal of Geographical Information Science
International Journal of Remote Sensing
International Journal of Water Resources Development
International Research in Geographical and Environmental
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Tytuł czasopisma

Education
Journal of Ecotourism
Journal of Geography
Journal of Geography in Higher Education
Landscape Research
National Identities
Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography
Population Studies: A Journal of Demography
Regional Studies: Regional Studies Association
Scottish Geographical Journal
Social & Cultural Geography
The Geography Teacher
The Professional Geographer
Third World Quarterly
Urban Policy and Research
Annals of the Association of American Geographers
City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action
Journal of Geography
Landscape Research
Regional Studies: Regional Studies Association
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism
The Professional Geographer
Tourism Geographies: An International Journal of Tourism
Space, Place and Environment
Transport Reviews: A Transnational Transdisciplinary Journal
Transportation Planning & Technology
Urban Policy and Research
Australian Geographer
Environmental Communication: A Journal of Nature
and Culture
Ethics, Place & Environment: A Journal of Philosophy
& Geography
International Journal of Geographical Information Science
International Journal of Remote Sensing
International Journal of Sustainable Transportation
International Research in Geographical and Environmental
Education
Irish Geography
Landscape Research
Local Environment: The International Journal of Justice
and Sustainability
Polar Geography
Urban Policy and Research
Water International
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Tytuł czasopisma

Journals in Geography Applied Spatial Analysis and Policy
The Annals of Regional Science
An International Journal of Urban, Regional
and Environmental Research and Policy
Chinese Geographical Science
Climatic Change. An Interdisciplinary, International Journal
Devoted to the Description, Causes and Implications
of Climatic Change
Earthquake Engineering and Engineering Vibration
European Journal of Ageing. Social, Behavioural
and Health Perspectives
European Journal of Population/Revue européenne
de Démographie
Geo-spatial Information Science
Geolnformatica. An International Journal on Advances
of Computer Science for Geographic Information Systems
GeoJournal. An International Journal on Geography
Journal of Geographical Systems • Geographical Information,
Analysis, Theory, and Decision
Journal of Housing and the Built Environment
Journal of International Migration and Integration/
Revue de l'intégration et de la migration internationale
Journal of Population Economics • Journal of the European
Society for Population Economics (ESPE)
Journal of Population Ageing
Journal of Volcanology and Seismology
Landslides. Journal of the International Consortium
on Landslides
Maternal and Child Health Journal
Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change.
An International Journal Devoted to Scientific, Engineering,
Socio-Economic and Policy Responses to Environmental
Change
Natural Hazards. Journal of the International Society
for the Prevention and Mitigation of Natural Hazards
Population and Environment
Population Research and Policy Review in cooperation
with the Southern Demographic Association (SDA)
Review of Economics of the Household
Russian Journal of Pacific Geology
Small-scale Forestry
Social Indicators Research An International and
Interdisciplinary Journal for Quality-of-Life Measurement
Urban Forum
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interne
towy

ó
cd

m
CM
CM
X©
m
o
o
II

GWID

Wy
daw
nictwo

LH
r».

_c
Q_

2
o

CD

E
o
u
OJ
CD
c

o.
5
S
S
Q.

4-<
_C

Źródło: opracowanie własne.
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jak bibliograficzne bazy danych dają one możliwość wyszukiwania we
dług różnych kryteriów (np. autora, tytułu, roku wydania, słów kluczo

wych), ale tylko w obrębie publikacji zawartych w danym czasopiśmie

lub publikacjach wydawnictwa.

2.2. Zasady sporządzania wykazu literatury
Bibliografia (wykaz literatury) jest ważną częścią każdego opracowania

naukowego. Jest ona spisem książek, artykułów naukowych oraz innych
SKRÓT

materiałów źródłowych cytowanych lub wykorzystanych przez autora.

Skrócony zapis wyrazu lub
wyrażenia, zbudowany z jednej
lub kilku liter.

W niektórych przypadkach publikacje zawarte w bibliografii mogą być
tylko tematycznie związane z dziełem. Dobrze opracowana bibliogra

fia powinna charakteryzować się dokładnością opisu bibliograficzne

go, konsekwencją w stosowaniu znaków interpunkcyjnych i skrótów
SKRÓTOWIEC (AKRONIM)
(gr. akros = skrajny)
Słowo utworzone przez
skrócenie wyrażenia
składającego się z dwóch lub
więcej słów.

(tab. 2.4). Opis bibliograficzny zawiera dane o publikacji, niezbędne do
identyfikacji, oraz informacje uzupełniające, które mogą być dodawane

w celu jego bliższego scharakteryzowania. Obowiązkiem autora każde
go opracowania jest ujednolicenie opisu bibliograficznego oraz systemu

przypisów według ogólnie przyjętych zasad lub założeń wydawnictwa,

które opublikuje dzieło.
Ze względu na dużą różnorodność form opisu bibliograficznego
przykłady zamieszczone w niniejszym opracowaniu będą podawa

ne w standardzie używanym w wydawnictwach Instytutu Geografii
i Gospodarki Przestrzennej UJ. Opracowany schemat opisu bibliogra

ficznego jest oparty na systemie harwardzkim.
Podstawowe dane do opisu należy przejmować ze źródeł wskaza

nych dla poszczególnych rodzajów dokumentów. Informacji na temat
książki należy poszukiwać najpierw na stronie tytułowej, potem na jej

odwrotnej stronie (tzw. stronie redakcyjnej) w stopce redakcyjnej, a nie

na okładce.
Obowiązkowe, jak i uzupełniające części opisu bibliograficznego po

winno wymieniać się w ustalonej kolejności, która zależy od rodzaju
opisywanego dokumentu. Poszczególne elementy opisu należy podawać

w języku, pisowni oraz w takiej formie, w jakiej występują w dokumen
cie. Pisownia wielkich liter musi być zgodna z zasadami pisowni, jakie

50
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Tabela 2.4. Wykaz skrótów stosowanych w opisie bibliograficznym

Skrót

Opis skrótu

Znaczenie

loc. cit.

loco citato (łac.)

w miejscu cytowanym

ibid.

ibidem (łac.)

tamże

id.

idem (łac.)

ten sam, tenże

op. cit.

opus citatum (łac.)
opere citato (łac.)

dzieło cytowane
w dziele cytowanym

dz. cyt.

-

dzieło cytowane

zob.

-

zobacz

V.

vide (łac.)

zobacz

por.

-

porównaj

cyt. za

-

cytuję za

S.I.

sine loco (łac.)

bez miejsca

b.m.

-

bez miejsca

s.a.

sine anno (łac.)

bez roku

b.r.

-

bez roku

n.d.

no date (ang.)

bez roku

mps

-

maszynopis

rkps

-

rękopis

sygn.

-

sygnatura

5.

-

strona

t.

-

tom

z.

-

zeszyt

cz.

-

część

vol.

-

wolumin

i in.

-

i inni

et al.

et alii (łac.)

i inni
redaktor

red.

ed.

editor (ang.)

redaktor

tł.

tłumaczenie

w:

w części książki (rozdział w książce)

in:

W

rec.

recenzja

Źródło: opracowanie własne.
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Przykład 1

obowiązują w języku, w którym zostały podane informacje. Powinno

Przykład opisu bibliograficznego

się też stosować jednolity system interpunkcji zarówno w bibliografii

Książka

załącznikowej, jak i we wszystkich przypisach zawartych w publikacji.

Drużkowski M., 1998,
Współczesna dynamika,
funkcjonowanie i przemiany
krajobrazu Pogórza
Karpackiego, Instytut Botaniki
UJ, Kraków.

Można wyróżniać graficznie autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł

Rozdział w monografii (książce)

Czarnowska J., 1984,
Stosunki wodne Pojezierza
Włodawskiego [w:]
T. Bukowska (red.) Krajobrazy
Polski, PWN, Warszawa,
58-91.
Artykuł w czasopiśmie

Jabłoński S.Z., 1995, Przemiany
w ruchu pielgrzymkowym
na jasną Górę w okresie II
Rzeczypospolitej (1918-1939),
Peregrinus Cracoviensis, 1,
45-66.

dokumentu oraz tytuł czasopisma. W przypadku opisu artykułu nie

dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu.

W opisie należy używać tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych,
uzależniając ich użycie od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie
tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed
i po tytule. Zastosowane wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny

zapewnić czytelność całości opisu (przykład 1).

W przypadku braku możliwości otrzymania kompletnego opisu
bibliograficznego należy dodać dodatkowe informacje w celu m.in.

zapewnienia dokładniejszej identyfikacji autora poprzez rozwinięcie
inicjałów i akronimów oraz rozróżnienia podanych nazw miejscowo

ści poprzez dodanie dopowiedzeń. Wszystkie dodatkowe informacje
(uzupełnienia lub sprostowania) należy podawać w nawiasach kwa

dratowych po elemencie, który chcemy zmodyfikować. Uwagi dodane

przez opisującego należy podawać w języku publikacji, w której za
mieszczony jest opis.
Istnieją dwie szkoły opisu bibliograficznego: tzw. system tradycyj

ny stosowany w naukach humanistycznych oraz system harwardzki

stosowany w naukach ścisłych i przyrodniczych. Systemy te różnią się

pomiędzy sobą m.in. miejscem i sposobem podawania daty w opisie
bibliograficznym. W tradycyjnym systemie, data umieszczana jest na
końcu opisu po miejscu wydania, natomiast w systemie harwardzkim
zaraz po imieniu autora dzieła. Drugim elementem różnicującym nie

tylko oba systemy, ale również style opisu w obrębie poszczególnych

systemów, jest interpunkcja stosowana do oddzielenia poszczególnych
części opisu. Zastosowana w przykładach interpunkcja ilustruje róż

norodność rozwiązań. Przy opracowywaniu opisu bibliograficznego
do artykułów publikowanych w czasopismach należy dostosować ją do

wymogów stawianych przez redakcję. Zastosowanie opisu bibliograficz
nego według naszego uznania może być przyczyną zwrotu artykułu do
poprawy lub nieprzyjęcia go do druku.
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Przykłady opisu bibliograficznego różnego publikacji różnego typu

stosowane w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ zesta
wiono w przykładzie 1.

2.3.

Redagowanie bibliografii załącznikowej

Lokalizacja przypisów w książce uzależniona jest od jej treści. Biblio

grafię w książce, której autorem jest jedna osoba, umieszcza się po tek

ście głównym i przypisach - jeśli są umieszczone na końcu - a przed
wszelkimi materiałami informacyjno-pomocniczymi (słownikiem uży

tych terminów, wykazami, indeksami, streszczeniami obcojęzycznymi,

spisem treści itp.). W publikacji, której poszczególne rozdziały napisane

są przez różnych autorów, można umieszczać bibliografię po poszcze
gólnych rozdziałach. Również w większości podręczników akademic

kich bibliografia znajduje się na końcu każdego rozdziału.
Opisy bibliograficzne w bibliografii załącznikowej szereguje się

w różny sposób: alfabetycznie (według nazwisk autorów), według

kryteriów formalnych (rodzaj dokumentu), np. źródła rękopiśmien
ne, źródła kartograficzne, źródła ikonograficzne, źródła drukowane,
opracowania, według kryteriów treściowych (tematyki), np. geo

grafia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, chronologicznie
(np. rozpoczynając od dokumentów najnowszych) lub według kolej

ności cytowania w tekście (poprzedzone numerem przypisu). W ob
rębie wcześniej wydzielonych grup powinno się uporządkować doku
menty w kolejności alfabetycznej. Jeżeli opis dokumentu rozpoczyna

się od tytułu, przy szeregowaniu alfabetycznym uwzględniamy tytuł

(ryc. 2.5 i 2.6).
Jedna pozycja bibliografii załącznikowej powinna zawierać opis jed

nego dzieła. Możliwe, ale rzadko praktykowane jest podawanie opisów
kilku dokumentów (np. dotyczących tego samego zagadnienia prac
jednego autora) w jednej pozycji zbiorowej. Kolejne opisy w pozycji

zbiorowej oddziela się średnikiem lub kropką.
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Domański B., Gwosdz K., 2010a, Multiplier effects in local and regional development,
Quaestiones Geographicae, 29(2), 27-38.
Domański B., Gwosdz K., 2010b, Spojrzenie na problemy rewitalizacji miast w Polsce,
[w:] Z. Ziobrowski, W. Jarczewski (red.), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Seria
Rewitalizacja Miast Polskich, Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 8, 45-46.
Domański B., Gwosdz K., Działek J., Dej M., Sobala-Gwosdz A., 2011, Znaczenie
przemysłu dla „inteligentnego i trwałego” rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz
podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Domański R., 2008, Teoretyczne podstawy ewolucyjnych modeli aglomeracji miejskich,
[w:] T. Marsza! (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej,
Studia KPZK PAN, 120,47-73.
Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej
i lokalnej w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Działek J., Ciechowski M., Gwosdz K., 2010, Ranga miast w świetle wyposażenia w instytucje
i usługi dla firm, [w:] B. Domański, A. Noworól (red.). Badanie funkcji, potencjału oraz
trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, http://www.politykarozwoju.
obserwatoria.maIopolska.pl/CmsContent.mvc/GetArticle/10/4. [1.02.2012].
Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne inwestorzy zagraniczni, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Dziewoński K., 1971, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju
pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne IG PAN, 87, 9-110.
Dziewoński K., 1973, The geographical differentation of contemporary urbanization,
Geographia Polonica, 27, 31-41.

Rye. 2.5. Przykład bibliografii opracowanej w oparciu o zmodyfikowany
system harwardzki stosowanej m.in. w naukach przyrodniczych
Źródło: Gwosdz K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy
ewolucji struktury gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na
przykładzie konurbacji katowickiej po ¡989 roku, IGiGP UJ, Kraków, 231.
Jackowski A., Sołjan I., Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, [w:] I. Jaż
dżewska (red.), Funkcja turystyczna miast, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście,
Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 39-56.
Jagielski A., Geografia ludności, PWN, Warszawa 1977.
Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd.
Nauk. Scholar, Warszawa 2010.
Janowski J., Byłem Żydem - Polakiem, Kronika Miasta Poznania, 2006, z. 3, s. 311-329.
Jarkiewicz Z., Historia budowy nowego kościoła na Szwederowie w latach międzywojennych.
Wypisy źródłowe, Kronika Bydgoska, 1998,1.19, s. 226-247.
Jarkiewicz Z., Kościoły bydgoskie po wyzwoleniu miasta z pruskiej niewoli w 1920 r. w świetle
publikacji Dziennika Bydgoskiego, Kronika Bydgoska, 1996,1.18, s. 197-213.
Jaworski W., Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922-1939, Oficyna
„Śląsk", Katowice 1997.
Jażdżewska 1., Nau I., Przestrzeli sakralna Łodzi w latach 1945-1999, [w:] XIII Konwersato
rium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej
przemiany, Kat. Geogr. Miast i Turyzmu UŁ, Kom. Geogr. Osadn. i Ludn. PTG,
ŁTN, Łódź 2000, s. 129-137.
Jażewicz I., Przestrzeń sakralna Koszalina po II wojnie światowej i tendencje zmian, Peregrinus
Cracoviensis, 2011, z. 22, s. 251-266.

Ryc. 2.6. Przykład bibliografii stosowanej w naukach humanistycznych
Źródło: Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w prze
strzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków, 272.
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2.4.

Przypisy

Przypisy stanowią ważną część publikacji. Są one ściśle związane z tek
stem głównym. Mogą zawierać objaśnienia do wyrazów, zwrotów lub

fragmentów tekstu cytowanego przez autora opracowania. Mogą rów
nież, szczególnie w przypadku korzystania z cudzych myśli, zawie

rać informacje o ich autorze i źródle, z którego zostały zaczerpnięte.

Źle opracowane i niekompletne przypisy są się nieczytelne, a tym sa
mym mało przydatne dla osób, które potem korzystają z publikacji.
Przy opracowywaniu przypisów należy pamiętać, że nie powinno się

łączyć harwardzkiego systemu opisu bibliograficznego z tradycyjnym.

2.4.1.

Cytowanie w tekście

Powinno się unikać zbyt dużej liczby cytatów. Do każdego cytatu należy

Przykład 2

podać informację bibliograficzną, czyli źródło, z którego dany cytat po

„W północnej części zlewni stoki
zbudowane są z grubej pokrywy
utworów lessopodobnych (...)”
(Święchowicz 2001, 34).

chodzi. Cytaty należy przytaczać w postaci oryginalnej, podanej przez
autora. Skracając cytat, opuszczone fragmenty lub pojedyncze wyrazy

cytowanego tekstu należy zaznaczyć trzema kropkami ujętymi w na

wias okrągły (przykład 2).

Przykład 3

Wszystkie uzupełnienia wprowadzone do tekstu cytowanego należy
ujmować w nawiasy kwadratowe (przykład 3).

2.4.2.

Zaznaczanie cytatów

Najczęściej tekst cytowany należy zaznaczyć, umieszczając go w cu

dzysłowie. Drugą możliwością jest zaznaczenie całego cytowanego tek
stu kursywą. W Polsce używa się na początku cytatu cudzysłowu po

„W północnej części zlewni
|Starej Rzeki] stoki zbudowane
są z grubej pokrywy utworów
lessopodobnych, okrywających
starsze mioceńskie podłoże,
w części południowej zaś z utworów fliszowych
okrytych pyłowymi utworami
lessopodobnymi i zwietrzelinami
nafliszowymi” (Święchowicz
2001, 34).

dwójnego dolnego, a na końcu cudzysłowu podwójnego górnego
Natomiast w krajach anglosaskich używa się zarówno na początku, jak
i na końcu cytatu cudzysłowów pojedynczych '...’ lub podwójnych

górnych

Jeżeli w cytowanym tekście występują fragmenty ujęte

w cudzysłów, należy dla jego wyróżnienia zastosować cudzysłów fran

cuski «...», niemiecki »...« lub pojedynczy ,...’.
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Przykład 4
(Hecek, Buss, 1981a)

2.4.3.
2.4.3.1.

Powiązanie przypisów z tekstem
Harwardzki system odsyłaczy

Przykład 5
Literatura z tego zakresu jest
bardzo bogata, a jej przegląd
zawierają m.in. prace
W. Froehlicha (1975,1982,1992),
T. Biernata (1985,1988).

Cytowanie w harwardzkim systemie odsyłaczy polega na podaniu po

Przykład 6

(lub więcej) są opublikowane przez tego samego autora i w tym samym

Badany obszar obejmuje
fragment prawosławnej
diecezji warszawsko-bielskiej
i białostocko-gdańskiej. Dane
liczby wiernych oraz liczby
parafii zostały oszacowane na
podstawie publikacji Adamczuk,
Mironowicz (1993 a,b) oraz
Gross (2004).

tekście cytowanym w nawiasie okrągłym nazwiska autora oraz roku

wydania cytowanej publikacji, ujętych w nawias okrągły. Po roku wy
dania można podać stronę lub numery stron. Jeśli dwa dokumenty

roku, to wówczas rozróżnia się je, stosując małe litery (a, b, c itd.) po

dane po roku. Przypisy dotyczące dokumentów szereguje się w wykazie
alfabetycznie - według pierwszych elementów, z następującym po nich
rokiem wydania (i ewentualnie małą literą) (przykład 4).

W sytuacji, gdy nazwisko autora występuje w tekście, opuszcza się
je, a w nawiasie okrągłym podaje się tylko rok, a w przypadku cytatu -

strony (przykład 5).

Bibliografia
Adamczuk L., Mironowicz A.,
1993a, Kościół prawosławny
w Polsce dawniej i dziś. Aneks
statystyczny z parafialnych
ksiąg metrykalnych
Białostocczyzny XVIII, XIX
i XX wieku, GUS, Warszawska
Metropolia Prawosławna,
Warszawa.

Adamczuk L., Mironowicz A.,
1993b, Kościół prawosławny
w Polsce dawniej i dziś, GUS,
Warszawska Metropolia
Prawosławna, Warszawa.
Gross K., 2004, Policzyłem
prawosławnych, Czasopis,
1 (156), s. 40-42.

Jeżeli cytujemy dwa lub więcej dokumentów tego samego autora
z tego samego roku, to wtedy rozróżnia się je za pomocą małych liter

(a, b) podanych w nawiasach okrągłych. Rozróżnienie to należy konse
kwentnie stosować zarówno w tekście, jak i w bibliografii (przykład 6).
Aby zacytować część źródła, należy podać numer strony, rozdzia

łu, ryciny, tabeli, wzoru. Zawsze, o ile posiadamy taką informację, na

leży podać numer strony, na której znajduje się cytowany fragment.

W takich przypadkach należy w skrócie podać, czy jest to strona, czy

rozdział (przykład 7).
W przypadku danych pobieranych ze źródeł elektronicznych nie za

wsze można podać numer strony, ponieważ dokument może jej nie
zawierać, dlatego w takich przypadkach powinno się podawać numer
rozdziału lub numer sekcji, w której umieszczone zostały cytowane

informacje (przykład 8).
Przykład 7
(Hecek, Buss, 1981, s. 332)

2.4.3.2.

(Shimamura 1989, rozdz. 3)

Lokalizacja przypisów bibliograficznych
w obrębie publikacji

Przykład 8

Przypisy w tradycyjnym systemie opisu bibliograficznego umieszcza się

(Myers 2000,5)

na dole strony, na końcu rozdziału bądź na końcu pracy. Najbardziej

(Beutler 2000, Conclusion
section, para. 1)

praktyczne z punktu widzenia czytelnika jest umieszczanie przypisów
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linią ciągłą. Numer, który znajduje się w tekście głównym, powinien

być powtórzony na dole strony przy odpowiednim przypisie. Numer
w przypisie zaleca się pisać czcionką podwyższoną o pół stopnia.

Po numerze w przypisie nie stawiamy kropki ani nawiasów. Przypisy
umieszczone na dole strony powinny być zapisane mniejszą czcionką
niż tekst główny. Przypisy na końcu książki powinny być umieszczone

przed bibliografią (ryc. 2.7).
A. Rykała, Trwanie i powroty do żydostwa - Żydzi

u^polczcsnej Polsce, Folia Geographica, 2002, t. 6,

s. 55.
n1 K. Urban, Mniejszości religijne, op. cii., s. 56.

62 A. Rykała, Trwanie i powroty do żydostwa, op. cit., s. 56.

h' A. Rykała, Trwanie i powroty do żydostwa, op. cit., s. 55.
M A. Dudek, R. Gnz, Komuniści i Kościół, op. cit., s. 277.
~ B. Skręta, Stosunki państwo-Kościół w Polsce w latach 1944-1998, [w:] W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski
(red.), Kościół i religijność Polaków 1945-1999, Instytul Staty styki Kościoła Katolickiego SAC, Warszawa

2000, s. 94-95.
M. Pietrzak, Nierzymskokatolickie kościoły i związki ivyznanicwe w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-

2000), [w:] B. Górowska (red.), Przestrzeń polityki i spraw wyznaniowych. Szkice dedykowane Pro
fesorowi Januszowi Osuchowskiemu z okazji 75-lecia urodzin, Wydział Nauk Politycznych UW,

Warszawa 2004, s. 393-414.
B2 MSWiA, Wyznania religijne, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/92/9108/Koscioly_i_zwiaz-

ki_wyznaniowe_wpisane_do_rejestru_kosciolow_i_innych_zwiazkow_wy.html (2.10. 2011).

Zależność od ścieżki (path dependence) to typ rozwoju, którego główną
cechą jest nieergodyczność, tzn. kierunek ewolucji jest kształtowany przez
wcześniejsze jej fazy, czyli dotychczasową historię (David 2000; Martin
i Sunley 2006).

Uważam, że najbardziej właściwe w tym względzie jest ewolucyjne
podejście w geografii ekonomicznej. Essletzbichler i Winther (1999)
utrzymują, że taka perspektywa pozwala na poważne traktowanie historii
i geografii poprzez uznanie ważności indywidualnych (charakterystycz
nych) cech danych miejsc w szerszych procesach zmian technologicznych
zachodzących w realnej przestrzeni. Podejście ewolucyjne dostarcza ram
teoretycznych, przy pomocy których można wyjaśnić - jak to ujmują Boschma i Martin (2010: 6) - dlaczego „transformacja gospodarcza prze
biega odmiennie, a odpowiedzialne za nie mechanizmy nie działają w ten
sam sposób w różnych miejscach. Nacisk w tym podejściu kładziony jest
na zrozumienie procesów i mechanizmów, które ułatwiają lub hamują
adaptację gospodarki i tego, jak przestrzenna i historyczna przypad
kowość (contingency) oddziałuje z systemową koniecznością”. Zwięzłe
omówienie w języku polskim głównych założeń podejścia ewolucyjnego
można znaleźć w obszernej recenzji książki The Handbook ofEvolutionary
Economic Geography autorstwa Taylora (2010), a ponadto w pracach Sta
chowiaka i Stryjakiewicza (2008) oraz Stachowiaka (2010).

Ryc. 2.7. Fragmenty stron z przypisami tradycyjnymi i harwardzkimi
Źródło: Bilska-Wodecka E., 2012, Człowiek religijny i związki wyznaniowe w prze
strzeni miasta w XX i na początku XXI wieku, IGiGP UJ, Kraków, 79, 84; Gwosdz
K., 2014, Pomiędzy starą a nową ścieżką rozwojową. Mechanizmy ewolucji struktury
gospodarczej i przestrzennej regionu tradycyjnego przemysłu na przykładzie konurbacji
katowickiej po 1989 roku, IGiGP UJ, Kraków, 14, 21.
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W przypadku gdy bibliografia załącznikowa pełni jednocześnie
funkcję przypisów bibliograficznych, kolejne pozycje powinny być uło

żone alfabetycznie i ponumerowane kolejno. Można zastosować układ
numeryczny według kolejności cytowania opisywanych dokumentów

w tekście dzieła. Kolejność wymieniania pozycji literatury, do której

istnieją odwołania w tekście, powinna odpowiadać alfabetycznemu spi
sowi nazwisk autorów. Jeżeli powołujemy się na kilka publikacji tego
samego autora, powinno się wymieniać prace starsze przed nowszymi.
Przypisy najczęściej umieszcza się na dole strony. Powinny one być
ponumerowane kolejno na każdej stronie w sposób ciągły w rozdzia

łach. Przypis odwołujący się do określonej pozycji literatury powinien

zawierać opis bibliograficzny oraz numer strony (stron), na której przy
taczana informacja jest zawarta. W przypadku ponownego cytowania

danej pozycji stosuje się skróty. Istotne jest, aby były one jednolite w ca
łej pracy.

2.5. Tworzenie własnej bazy bibliograficznej
Posiadanie własnej bazy danych bibliograficznych jest koniecznym ele
mentem warsztatu naukowego. Może być ona archiwizowana w trady

cyjny sposób lub przy zastosowaniu programów komputerowych.

Tradycyjna bibliograficzna baza danych jest zbiorem fiszek (kartek
przyciętych do jednakowego wymiaru). Na jednej fiszce zapisywana
SYGNATURA

jest informacja o jednej publikacji. Informacja taka powinna zawierać

(fr. signature)

pełny opis bibliograficzny. Często jako informację dodatkową podaje

Znak cyfrowy lub literowocyfrowy umieszczony na
książce, określający jej miejsce
w bibliotece; znak lub napis
rozpoznawczy mający znaczenie
podpisu.

się nazwę biblioteki oraz sygnaturę publikacji. Taka informacja, w razie

konieczności ponownego skorzystania z publikacji, pozwala uniknąć
straty czasu wynikającej z powtórnego przeszukiwania katalogu.

Wraz z rozwojem technik komputerowych coraz częściej tradycyjna
bibliografia kartkowa jest zastępowana zestawieniami publikacji, które

są zapisywane w różnych programach komputerowych.
Do zarządzania bibliografią i cytowaniami oraz zbiorami dokumen

tów w formacie PDF opracowano kilka programów. Do grupy darmo
wych menedżerów bibliografii należą Mendeley (www.mendeley.com),
Zotero (www.zotero.org), ReadCube (www.readcube.com), WizFolio

58

2.

NOTKI BIBLIOGRAFICZNE, BIBLIOGRAFIA I CYTOWANIE LITERATURY

(www.wizfolio.com) oraz Citavi (www.citavi.com). Komercyjnymi pro

gramami są RefWorks oraz EndNote Web. W porównaniu do darmo
wych menedżerów charakteryzują się lepszą funkcjonalnością.

Każdy z ogólnodostępnych programów ma lepsze i gorsze elementy
swojej funkcjonalności. Jedne (np. Zotero) bardziej nadają się jako na

rzędzia do opracowywania cytowań, a inne (np. Mendeley) do zarzą
dzania bazą artykułów w PDF-ie.
Jeśli decydujemy się na założenie swojej biblioteki PDF-ów, to jed

nym z lepszych narzędzi, które pomoże nam ją stworzyć oraz nią
zarządzać, będzie właśnie Mendeley. Poza funkcją automatycznego

wstawiania przypisów i tworzenia bibliografii w edytorach tekstu
Microsoft Word i OpenOffice program ten automatycznie wykrywa
metadane dokumentów w formacie PDF. Może przechowywać i za

pośrednictwem prywatnego konta on-line synchronizować pliki PDF
pomiędzy kilkoma komputerami. Wbudowany czytnik pozwala na

dodawanie notatek, zakreśleń oraz wyszukiwanie haseł w pełnym

tekście i tagowanie. Po dodaniu nowego pliku automatycznie zmie

nia nazwę dokumentu. Jest on wyposażony w funkcję importowania
publikacji naukowych z innych stron i baz internetowych (PubMed,

Google Scholar itp.). Umożliwiając kontakt pomiędzy badaczami
o podobnych zainteresowaniach, posiada on również funkcje społecz-

nościowe. Pozwala też zestawiać statystyki czytelnictwa wybranych
artykułów czy autorów.

Zarządzanie elektronicznymi wersjami książek oraz stworzenie wła
snej biblioteki internetowej umożliwia przeglądarka Google pod ad

resem http://books.google.com/, po uprzednim założeniu konta użyt
kownika (ryc. 2.8 i 2.9). Zgromadzone w niej książki publikowane są
w trybie on-line. Nie są to jednak ich pełne wersje. Program pozwala

na dodawanie i usuwanie książek, segregowanie ich według dowolnych
kryteriów (opcja dodaj etykietę), recenzowanie książek posiadanych
w bibliotece (opcja napisz ocenę) oraz robienie krótkich notatek (opcja

dodaj notatkę). W zależności od stopnia znajomości obsługi progra
mów komputerowych do opracowania własnej bazy danych można

wykorzystać programy MS Excel i MS Word. Użytkowanie takiej bazy

danych jest mniej czasochłonne niż tradycyjnej, ponieważ pozwala na
wyszukiwanie publikacji według różnych kryteriów.
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Ryc. 2.8. Wyniki wyszukiwania publikacji zawierających słowo kluczowe „climate”
Źródło: https://www.google.pl/search?tbm=bks&hl=pl&q=climate
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Ryc. 2.9. Przykład strony z „Mojej biblioteki” w Google Books
Źródło: https://books.google.pl/books?uid=109937540294255158203&hl=pl&q=eu
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Aby ułatwić odnalezienie żądanej publikacji zaleca się, aby w uwa

gach podać sygnaturę biblioteczną publikacji. Jeśli posiadamy kopię

artykułu na własny użytek, to warto podać miejsce lokalizacji w zbio
rach własnych, np. numer segregatora, w którym dany artykuł jest prze

chowywany. W przypadku posiadania elektronicznej wersji dokumentu

należy podać numer nośnika, na którym plik jest przechowywany, oraz
nazwę katalogu i pliku.

W zależności od stopnia znajomości obsługi programów kompu
terowych, do opracowania własnej bazy danych można wykorzystać
następujące programy MS Access, MS Excel i MS Word. Użytkowanie

takiej bazy danych jest mniej czasochłonne niż tradycyjnej, ponieważ
pozwala na wyszukiwanie publikacji według różnych kryteriów.
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