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WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA BIBLIOGRAFII 

Pozycje literatury przedmiotu wykorzystane w artykule powinny być wyszczególnione na jego 
końcu - bibliografia końcowa jest niezbędna do poprawnego indeksowania cytowań w bazach takich 
jak Google Scholar i opartym na niej programie Publish or Perish.  
 
Odnośniki do literatury w tekście lub w przypisie dolnym powinny być podane w nawiasie z 
uwzględnieniem nazwiska autora, daty publikacji i numeru strony, np. (Blake 1998, 59) lub (Kruk, 
Milisauskas 1983, 259). W przypadku pozycji literatury opublikowanych przez trzech i więcej 
autorów powinno być podane tylko nazwisko pierwszego z nich, po którym należy napisać et al., np. 
(Sofer et al. 2000, 814). Należy podawać numery stron w pełnej formie, np. 35-37, 123-135.  
 
Zasady tworzenia bibliografii końcowej: 
− tytuły czasopism, monografii, prac zbiorowych – kursywą 
− pełny zakres stron 
− brak skrótów poprzedzających numer tomu czasopisma (vol./t.), oraz stron (s./p.) 
− miejsce wydania lub miejsce wydania: nazwa wydawnictwa 
− skróty (red.) / (ed./eds) / (Her./Hers.)/ itd dla redaktora, redaktorów w wersji językowej właściwej 

publikacji 
− skróty [w:] / [in:] w wersji językowej właściwej publikacji 
− użycie przecinka tylko przed numerem stron, oraz po (ed./eds.) w przypadku rozdziału w pracy 

zbiorowej oraz w przypadku więcej niż dwóch autorów; w pozostałych sytuacjach oddzielenie 
części zapisu za pomocą kropki 

− Inicjały autorów po nazwisku, jedynie w przypadku rozdziału w pracy zbiorowej inicjały 
redaktora/redaktorów przed nazwiskiem 

− cytowane strony www muszą mieć podane źródło i datę dostępu 
 
Artykuły w czasopismach  

Bogucki P. 1993. Animal traction and household economies in Neolithic Europe. Antiquity 67 
(256), 492-503. 
 
Kruk J., Milisauskas S. 1983. Chronologia absolutna osadnictwa neolitycznego z Bronocic, woj. 
kieleckie. Archeologia Polski 28 (2), 257-320.  
 

Pojedynczy autorzy książek  
Czerniak L. 1980. Rozwój społeczeństw kultury późnej ceramiki wstęgowej na Kujawach. Poznań. 
 
Zych R. 2008. Kultura pucharów lejkowatych w Polsce południowo-wschodniej. Collectio 
Archaeologica Ressoviensis 7. Rzeszów. 
 

Pojedynczy redaktorzy książek w publikacji angielskojęzycznej:  
Hodder I. (ed.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London.  

 
Pojedynczy redaktorzy książek w publikacji polskojęzycznej:  

Hodder I. (red.) 1991. Archaeological theory in Europe. The last three decades. London.  
 
Kilku autorów książek 

Kristiansen K., Larsson T. B. 2005. The Rise of Bronze Age Society. Travels, Transmissions and 
Transformations. Cambridge. 



 

 
Kilku redaktorów książek w publikacji angielskojęzycznej 

Czebreszuk J., Müller J. (eds) 2004. Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer 
prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2. 
Poznań, Kiel, Rahden (Westf.).  
  
Lech J., Piotrowska D. (eds) 1997. Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace 2. Warszawa.  
 

Kilku redaktorów książek w publikacji polskojęzycznej 
Czebreszuk J., Müller J. (red.) 2004. Bruszczewo. Ausgrabungen und Forschungen in einer 
prähistorischen Siedlungskammer Großpolens. Studien zur Archäologie in Ostmitteleuropa 2. 
Poznań, Kiel, Rahden (Westf.).  
  
Lech J., Piotrowska D. (red.) 1997. Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Prace 2. Warszawa.  
 

Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach angielskojęzycznych  
Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w 
mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. [in:] J. Libera, K. Tunia 
(eds), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, 
Kraków, 259-269. 
 
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. 
[in:] M. Kaczanowska (ed.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie 
epoki kamienia i miedzi. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków, 9-21. 
 

Artykuły w publikacjach zbiorowych lub rozdziały w książkach polskojęzycznych 
Iwaniszewski S. 2006. Megalityczny obrządek pogrzebowy i neolityczny krajobraz w 
mikroregionie stryczowickim na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej. [w:] J. Libera, K. Tunia 
(red.), Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych. Lublin, 
Kraków, 259-269. 
 
Kulczycka-Leciejewiczowa A. 2006. Kultura ceramiki wstęgowej kłutej w południowej Polsce. 
[w:] M. Kaczanowska (red.), Dziedzictwo cywilizacji naddunajskich: Małopolska na przełomie 
epoki kamienia i miedzi. Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie 1. Kraków, 9-21. 
 

 
W przypadku kilku prac tego samego autora na liście literatury jego nazwisko jest powtarzane 
za każdym razem, po nim występuje data publikacji 

 
Gediga B. 2007. Problemy obrazu kultury wczesnej epoki żelaza na Śląsku w świetle nowych 
badań terenowych. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 49, 123-146. 
 
Gediga B. 2010. Śląsk - regionalna prowincja kultury halsztackiej. [in:] B. Gediga and W. 
Piotrowski (eds), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego 
Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupińskie Prace Archeologiczne 8.  
Prace Komisji Archeologicznej 18. Biskupin-Wrocław, 187-218. 

 


