
    

Bibliografia załącznikowa Bibliografia załącznikowa 
do prezentacji maturalnejdo prezentacji maturalnej



    

Definicja bibliografii załącznikowejDefinicja bibliografii załącznikowej

 Bibliografia załącznikowa jest to wykaz Bibliografia załącznikowa jest to wykaz 
dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, 
dokumenty elektroniczne itp.), które autor dokumenty elektroniczne itp.), które autor 
wykorzystał przy pisaniu pracy lub które wykorzystał przy pisaniu pracy lub które 
poleca czytelnikowi jako związane z tematem poleca czytelnikowi jako związane z tematem 
opracowania.opracowania.



    

Układ bibliografii - podział Układ bibliografii - podział 
podstawowypodstawowy

A.A. Podmiotowa – zamieszcza się tu opisy utworów Podmiotowa – zamieszcza się tu opisy utworów 
omawianych w prezentacji, np.: omawianych w prezentacji, np.: Pan TadeuszPan Tadeusz  
Adama Mickiewicza, Adama Mickiewicza, Bitwa pod GrunwaldemBitwa pod Grunwaldem Jana  Jana 
Matejki, Matejki, Pożegnanie OjczyznyPożegnanie Ojczyzny Michała Ogińskiego. Michała Ogińskiego.

B.B. Przedmiotowa – w tej części bibliografii umieszcza Przedmiotowa – w tej części bibliografii umieszcza 
się opisy publikacji omawiających poszczególne się opisy publikacji omawiających poszczególne 
(prezentowane) dzieła, np..: (prezentowane) dzieła, np..: Świat ze wszystkich Świat ze wszystkich 
stron świata stron świata :: o Wisławie Szymborskiej o Wisławie Szymborskiej Stanisława  Stanisława 
Balbusa.Balbusa.



    

Układ bibliografii Układ bibliografii 
A. PodmiotowaA. Podmiotowa
          1. Andrzejewski Jerzy, …………….1. Andrzejewski Jerzy, …………….
          2. Czechow Antoni, …………………2. Czechow Antoni, …………………
          3. Mickiewicz Adam, ……………..3. Mickiewicz Adam, ……………..
          4. Słowacki Juliusz, ………………….4. Słowacki Juliusz, ………………….
B. PrzedmiotowaB. Przedmiotowa

1. Czerski Jan, ……………..1. Czerski Jan, ……………..
2. Głowacki Janusz, ………….2. Głowacki Janusz, ………….
3. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej,……3. Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej,……
4. Żywczyński Mieczysław, ………………….4. Żywczyński Mieczysław, ………………….



    

UwagiUwagi
 Numer ISBN, czyli Międzynarodowy Numer ISBN, czyli Międzynarodowy 

Znormalizowany Numer Książki (International Znormalizowany Numer Książki (International 
Standard Book Number) – numer z zakodowanymi Standard Book Number) – numer z zakodowanymi 
informacjami o wydawcy (kraj, wydawca, informacja informacjami o wydawcy (kraj, wydawca, informacja 
o książce). Jest obowiązkową informacją podawaną o książce). Jest obowiązkową informacją podawaną 

        w bibliografii załącznikowej. W Polsce ISBN w bibliografii załącznikowej. W Polsce ISBN 
występuje od połowy lat 70. XX w. Na początku występuje od połowy lat 70. XX w. Na początku 
stosowały go tylko duże instytucje wydawnicze.stosowały go tylko duże instytucje wydawnicze.

        Przykładowe numery ISBN:         83-02-01197Przykładowe numery ISBN:         83-02-01197
                                                                                                      978-83-87344-58-0 978-83-87344-58-0 



    

 Podajemy nazwisko i imię autora, ewentualnie Podajemy nazwisko i imię autora, ewentualnie 
nazwisko i pierwszą literę imienia lub imion.nazwisko i pierwszą literę imienia lub imion.

 W przypadku prac zbiorowych (powyżej trzech W przypadku prac zbiorowych (powyżej trzech 
autorów) podajemy nazwisko i imię redaktora autorów) podajemy nazwisko i imię redaktora 
lub nazwisko i imię pierwszej osoby lub nazwisko i imię pierwszej osoby 
odpowiedzialnej za dzieło.odpowiedzialnej za dzieło.

 Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów.Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów.
 Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie lub Tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie lub 

zapisujemy kursywą.zapisujemy kursywą.



    

 W przypadku książki wydanej po raz pierwszy nie W przypadku książki wydanej po raz pierwszy nie 
podaje się informacji o wydaniu. Obowiązkowo podaje się informacji o wydaniu. Obowiązkowo 
podajemy informacje o kolejnych wydaniach, np. podajemy informacje o kolejnych wydaniach, np. 
Wyd. 4 popr. i uzup.Wyd. 4 popr. i uzup.

 Nazwę wydawcy (jeżeli się ją podaje) należy podać Nazwę wydawcy (jeżeli się ją podaje) należy podać 
tak, żeby jednoznacznie identyfikowała wydawcę.tak, żeby jednoznacznie identyfikowała wydawcę.

        Przykład: „Arkady”, Wydawnictwo SBP.Przykład: „Arkady”, Wydawnictwo SBP.
 Można stosować wyróżnienia graficzne np. tytuł Można stosować wyróżnienia graficzne np. tytuł 

kursywą kursywą lub lub pismem pogrubionym.pismem pogrubionym.
 Wszystkie dane do opisu należy przejmować ze Wszystkie dane do opisu należy przejmować ze 

strony tytułowej książki.strony tytułowej książki.



    

 Należy stosować jednolity system interpunkcji          Należy stosować jednolity system interpunkcji          
w całej bibliografii załącznikowej.w całej bibliografii załącznikowej.

 Każdy element opisu bibliograficznego należy Każdy element opisu bibliograficznego należy 
wyraźnie oddzielić od elementów następnych, wyraźnie oddzielić od elementów następnych, 
stosując odpowiednią interpunkcję.stosując odpowiednią interpunkcję.



    

Opis książkiOpis książki
 Opis powinien zawierać następujące elementy Opis powinien zawierać następujące elementy 

(czcionką (czcionką pogrubioną pogrubioną zaznaczono elementy, zaznaczono elementy, 
które są obowiązkowe)które są obowiązkowe)

 Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, Nazwisko i imię autora, tytuł, wydanie, 
miejsce wydania, nazwa wydawcymiejsce wydania, nazwa wydawcy, rok , rok 
wydania, nr ISBNwydania, nr ISBN



    

Np.Np.
Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. 3, , 
Warszawa, Warszawa, 1982, ISBN 83-06-00041-2.1982, ISBN 83-06-00041-2.
  Słowacki J., Balladyna, Wyd. 3Słowacki J., Balladyna, Wyd. 3, Warszawa, , Warszawa, 
1982, ISBN 83-06-00041-2.1982, ISBN 83-06-00041-2.
Słownik literatury dziecięcej                           Słownik literatury dziecięcej                           
i młodzieżowej, pod red. Barbary Tylickiej  i młodzieżowej, pod red. Barbary Tylickiej  
i Grzegorza Leszczyńskiego, i Grzegorza Leszczyńskiego, Warszawa, Warszawa, 
Zakł. Nar. im. OssolińskichZakł. Nar. im. Ossolińskich, 2002,            , 2002,            
ISBN 83-04-04606-7.ISBN 83-04-04606-7.



    

Książka,Książka,
 posiadająca oprócz tytułu, podtytuł posiadająca oprócz tytułu, podtytuł

 Grodecka Ewa, Sokołowska Hanna, Grodecka Ewa, Sokołowska Hanna, 
Edukacja czytelnicza i medialna w szkole Edukacja czytelnicza i medialna w szkole 
podstawowej. Poradnik dla nauczycieli podstawowej. Poradnik dla nauczycieli 
realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe,realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe,  
Warszawa, „Sukurs”, Warszawa, „Sukurs”, 2000, 2000, 

        ISBN 83-205-45-28-5ISBN 83-205-45-28-5..



    

Opis fragmentu książkiOpis fragmentu książki
 Łuczak Maciej, Rejs czyli Szczególnie nie Łuczak Maciej, Rejs czyli Szczególnie nie 

chodzę na filmy polskie, chodzę na filmy polskie, Warszawa, Warszawa, 
Prószyński i S-kaPrószyński i S-ka, 2002, s. 22-35,             , 2002, s. 22-35,             
ISBN 83-7337-189-3ISBN 83-7337-189-3..



    

Opis artykułu w książce Opis artykułu w książce 
(praca zbiorowa)(praca zbiorowa)

 Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, Bajka Zbigniew, Rynek mediów w Polsce, 
[W:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod [W:] Dziennikarstwo i świat mediów, pod 
red. Zbigniewa Bauera, Edwarda red. Zbigniewa Bauera, Edwarda 
Chudzińskiego, Wyd. 2, Chudzińskiego, Wyd. 2, WarszawaWarszawa, 2000,     , 2000,     
s. 83-102, ISBN 83-7052-804-X.s. 83-102, ISBN 83-7052-804-X.



    

Opis książki wielotomowejOpis książki wielotomowej
Elementy obowiązkowe:Elementy obowiązkowe:
 AutorAutor
 TytułTytuł
 WydanieWydanie
 Numer tomuNumer tomu
 Data wydaniaData wydania
 ISBNISBN
Elementy dodatkowe:Elementy dodatkowe:
 Odpowiedzialność drugorzędna np. tłumaczOdpowiedzialność drugorzędna np. tłumacz
 Miejsce wydaniaMiejsce wydania
 WydawcaWydawca
 SeriaSeria



    

Np.:Np.:
Reymont Władysław Stanisław, Chłopi,     Reymont Władysław Stanisław, Chłopi,     
Wyd. 28, Wyd. 28, Warszawa, „Książka iWarszawa, „Książka i  Wiedza”Wiedza”, , 
1980, 2 t.1980, 2 t.

      Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego Proust Marcel, W poszukiwaniu straconego 
czasu, t. 2, W cieniu zakwitającychczasu, t. 2, W cieniu zakwitających  
dziewcząt, pdziewcząt, przeł. Tadeusz Boy-Żeleński,rzeł. Tadeusz Boy-Żeleński,  
Warszawa,Warszawa, 2000, ISBN 83-06-02786-8. 2000, ISBN 83-06-02786-8.



    

Opis artykułu w czasopiśmieOpis artykułu w czasopiśmie

 Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł 
czasopisma, rok, nr czasopisma, stronyczasopisma, rok, nr czasopisma, strony

Np.Np.
 Łuszczykiewicz Piotr, Strateg liryczny, Łuszczykiewicz Piotr, Strateg liryczny, 

„Nowe Książki” 2009, nr 10, s. 13-15.„Nowe Książki” 2009, nr 10, s. 13-15.



    

Opis wywiadu Opis wywiadu 

Nazwisko i imię osoby udzielającej Nazwisko i imię osoby udzielającej 
wywiadu, tytuł wywiadu, imię i nazwisko wywiadu, tytuł wywiadu, imię i nazwisko 
osoby przeprowadzającej rozmowę, tytuł osoby przeprowadzającej rozmowę, tytuł 
czasopisma, rok, numer zeszytu, numery czasopisma, rok, numer zeszytu, numery 
stron.stron.

Np.Np.
Lem Stanisław, Okiem długodystansowca, Lem Stanisław, Okiem długodystansowca, 
Rozmowę przeprowadził Mateusz Nowak, Rozmowę przeprowadził Mateusz Nowak, 
„Polonistyka” 2004, nr 8, s. 46-51.„Polonistyka” 2004, nr 8, s. 46-51.



    

Dokumenty elektroniczneDokumenty elektroniczne
opis elektronicznej książki – elementy opisuopis elektronicznej książki – elementy opisu

 AutorAutor
 Tytuł (w formie występującej w źródle)Tytuł (w formie występującej w źródle)
 Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-Typ nośnika (podany w nawiasie kwadratowym, np.: [online], [CD-

ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]ROM], [taśma magnetyczna], [dyskietka]
 Wydanie (wersja) Wydanie (wersja) 
 Miejsce wydaniaMiejsce wydania
 WydawcaWydawca
 Data wydaniaData wydania
 Data aktualizacjiData aktualizacji
 Data dostępu (podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów Data dostępu (podana w nawiasie kwadratowym – dla dokumentów 

online)online)
 Numer znormalizowany ISBNNumer znormalizowany ISBN



    

Np.Np.
Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów 
obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-
ROM], Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media ROM], Wersja 1.03.16. Łódź, PRO-media 
CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3.CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3.



    

Opis ze strony internetowejOpis ze strony internetowej

Np.Np.
 Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki    Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki    

i bibliotek [online], Kraków, Akademia i bibliotek [online], Kraków, Akademia 
Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 
[dostęp 4 lutego 2005], Dostępny w Internecie: [dostęp 4 lutego 2005], Dostępny w Internecie: 
http://www.ap.krakow.pl/whk/ http://www.ap.krakow.pl/whk/ 



    

Opis artykułu w czasopiśmie Opis artykułu w czasopiśmie 
elektronicznymelektronicznym

Elementy obowiązkowe opisu:Elementy obowiązkowe opisu:
 AutorAutor
 Tytuł artykułuTytuł artykułu
 Tytuł czasopismaTytuł czasopisma
 Typ nośnikaTyp nośnika
 WydanieWydanie
 Oznaczenie zeszytuOznaczenie zeszytu
 Data aktualizacji/nowelizacjiData aktualizacji/nowelizacji
 Data dostępu [dla dokumentów online – np. dostępny w Data dostępu [dla dokumentów online – np. dostępny w 

Internecie]Internecie]
 Numer ISSNNumer ISSN



    

        Artykuł w czasopiśmie  Artykuł w czasopiśmie  
internetowyminternetowym

        Np.Np.
 Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze Karpiel Anna, Motyw szatana w literaturze 

romantycznej, „Konspekt” 2005, nr 2 [online], romantycznej, „Konspekt” 2005, nr 2 [online], 
[dostęp 22 września 2005], Dostępny              [dostęp 22 września 2005], Dostępny              
w Internecie: w Internecie: 
http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiehttp://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpie
l.html.htm



    

Opis listy dyskusyjnej, forumOpis listy dyskusyjnej, forum

Elementy obowiązkowe opisu:Elementy obowiązkowe opisu:
 TytułTytuł
 Typ nośnikaTyp nośnika
 Miejsce wydaniaMiejsce wydania
 WydawcaWydawca
 Data wydaniaData wydania
 Data dostępuData dostępu
 Warunki dostępuWarunki dostępu



    

Np.Np.

 Maria, Opis bibliograficzny, W: Biblioteka    Maria, Opis bibliograficzny, W: Biblioteka    
w Szkole. Forum Ogólne [online], [dostęp 6 w Szkole. Forum Ogólne [online], [dostęp 6 
kwietnia 2008], Dostępny w Internecie: kwietnia 2008], Dostępny w Internecie: 
http://sukurs.edu.pl/forum/viewtopic.php?p=10994#10994http://sukurs.edu.pl/forum/viewtopic.php?p=10994#10994    



    

Film na kasecie videoFilm na kasecie video

Odpowiedzialność główna, tytuł, typ nośnika. Odpowiedzialność główna, tytuł, typ nośnika. 
Wydanie/wersja, miejsce wydania, wydawca, Wydanie/wersja, miejsce wydania, wydawca, 
data wydaniadata wydania

Np.Np.
      Ryszard Ber (reż.), Cudzoziemka [film], [kas. Ryszard Ber (reż.), Cudzoziemka [film], [kas. 

wiz. VHS], Warszawa, AGF, 1986.wiz. VHS], Warszawa, AGF, 1986.



    

Strona internetowa Strona internetowa 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Piotrkowie Trybunalskimw Piotrkowie Trybunalskim

www.biblioteka.piotrkow.plwww.biblioteka.piotrkow.pl

http://www.biblioteka.piotrkow.pl/


    

Strona internetowa Strona internetowa 
Biblioteki Narodowej Biblioteki Narodowej 

w Warszawiew Warszawie

www.bn.org.plwww.bn.org.pl

                                                                                                                                        
                                                                      Opracował: Dział Informacyjno - BibliograficznyOpracował: Dział Informacyjno - Bibliograficzny

http://www.bn.org.pl/
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