Szanowni Studenci Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk
Historycznym UMK.
Oto przyjęty w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK podstawowy zapis
bibliograficzny do stosowania w pracach ćwiczeniowych,
seminaryjnych i zaliczeniowych.
Podstawowe zasady edycji tekstu:
Maszynopis musi być sformatowany: wyjustowany; ciągła numeracja stron (inna na
pierwszej stronie); czcionka Times New Roman lub Calibri; rozmiar 12 pkt., w przypisach
rozmiar 10 pkt., standardowe odstępy między znakami; marginesy 2,5 cm; odstęp między
wierszami 1,5 cm; wcięcie akapitów 1,25 cm.
Dla odwołań umieszczanych na dole strony:
Bibliografia (KONIECZNA) zamieszczana jest na końcu opracowania w porządku
alfabetycznym według wzorów:
1) dla opracowań książkowych:
Nowak Jerzy, Czy warto wierzyć w krasnoludki?, Wydawnictwo Uniwersytetu
Poznańskiego, Poznań 1919.
2) dla prac zbiorowych:
Nowak Jerzy, Kowalski Błażej (red.), Krasnoludki. Antologia tekstów, PWN,
Warszawa 2011.
3) dla artykułów w opracowaniach zbiorowych:
Nowak Jerzy, Krasnoludki i inne postaci [w:] Błażej Kowalski (red.), Wszystko o
krasnoludkach, Wydawnictwo Biały Jeleń, Kielce 1887, s. 87-113.
4) dla artykułów w czasopismach:
Nowak Jerzy, Najczęstsze schorzenia wśród krasnoludków, „Okolice Lasu”, 1998,
nr 3(24), s. 91-104.
5) dla tłumaczeń dzieł:
Abelard Mary, Krasnoludki w Anglii, tłum. Janina Kowalska, Znaki Czasu, Kraków 1966.
6) dla opracowań zawartych na stronach internetowych, a nie posiadających podanego
nazwiska autora:
Strona internetowa stowarzyszenia Krasnoludki, http://www.krasnoludki.pl/ „Krasnoludki
wiosną”, s. 3, [dostęp: 08/11/2015].
7) dla tekstów autorskich zamieszczanych w Internecie:
Kowalski Jerzy, Krasnale i krasnoludki, Strona internetowa grupy Krasnoludki,
http://www.krasnoludki.pl/, s. 2, [dostęp: 09/12/2015].

Przypisy dolne (z numeracją ciągłą dla całej pracy), w indeksie górnym
1) Odwołanie przy cytatach – do konkretnej strony oraz przy referowaniu czyichś myśli
własnymi słowami.
Pierwsze odwołanie:
J. Nowak, Najczęstsze schorzenia wśród krasnoludków, „Okolice Lasu”, 1998, nr 3(24),
s. 98.
Kolejne odwołania do tej samej pracy:
J. Nowak, Najczęstsze schorzenia..., s. 100.
2) rozszerzone, polemiczne itp. – numerowane, należy także zamieszczać na dole strony.
3) dla pracy bezpośrednio wcześniej przywołanej w przypisie (dolnym) – skrót:
Tamże, s. 99.
Jeśli praca jest autora, na którego powoływaliśmy się już wcześniej, ale nie jest
przywoływana bezpośrednio przed, to trzeba dać przypis skrócony.
II. Dla odwołań wewnętrznych obowiązują zapisy wyznaczone przez redakcję
czasopisma „Okolice”:
http://www.etnologia.umk.pl/okolice/wskazowki.pdf
W sytuacjach nie ujętych w niniejszej propozycji lub w sytuacjach dyskusyjnych
(niejasnych), należy zwrócić się o pomoc do osoby prowadzącej zajęcia.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Kadra KEiAK UMK

