
BIBLIOGRAFIA 

ZAŁ CZNIKOWA 

TWORZENIE OPISÓW 

BIBLIOGRAFICZNYCH 



Według obecnie obowiązujących  
standardów edukacyjnych uczeń  
liceum powinien umieć  
poprawnie opisać lub nazwać  
źródło, z którego czerpał wiedzę.  
Dlatego na dzisiejszych zajęciach 

 nauczymy się, w jaki sposób  

sporządzić informację  

o wykorzystanych książkach 

 i artykułach z czasopism tak,  

aby była zrozumiała dla wszystkich 

i pozwalała na bezproblemowe  powtórne 
odszukanie przydatnych nam materiałów.  
 



Informacja o wykorzystanych 

źródłach nazywana jest zazwyczaj  
wykazem źródeł, bibliografią,  

bibliografią załącznikową, 

literaturą. 

Taki spis jest najczęściej umieszczany 

na końcu książki (artykułu) lub 

rozdziału.Wykaz wykorzystanych  

pozycji jest z reguły uporządkowany 
alfabetycznie, a poszczególne pozycje 

są ponumerowane.  
 



 

 

Również kolejność podawania   
elementów w każdym  opisie  

nie jest  dowolna.  
Każdy oddzielny opis bibliograficzny 

to odpowiednio uporządkowany 

zespół danych o wykorzystanym  

dokumencie  (książce, jej fragmencie, 
artykule z czasopisma itp.) 



Istnieją przepisy, które wyraźnie  
mówią, w jaki sposób należy sporządzać 

opis książki, artykułu czy ich fragmentów. 
Mają one status Polskiej Normy  

i stworzono je po to, aby ujednolicić 

zapisy i aby każdy opis zawierał to, co pomoże 
jednoznacznie zidentyfikować opisywaną pozycję.  
Podawane niżej wzorce opisów są zgodne z: 

PN-ISO 690. Dokumentacja. Przypisy 

Bibliograficzne. Zawartość, forma, struktura. 2002 
PN-ISO 690-2. Informacja i dokumentacja. 

Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne 

i ich części. 1999  



Bibliografia zał cznikowa - spis źródeł 
(książek, druków, czasopism, artykułów 

lub innych dokumentów, np.. elektronicznych) 

uporządkowany według określonych 

kryteriów (np. alfabetycznie), które autor 

wykorzystał przy pisaniu pracy (książki,  
artykułu, referatu) lub które poleca jako 

związane z tematem pracy.  
Zwykle zamieszczona jest na końcu pracy.  
(Nazwa pochodzi od greckich słów: 
biblion = książka i grápho = piszę) 
 



 

 
Opis bibliograficzny ksi ki 

 

       Nazwisko i imię autora, tytuł, 
      wydanie, miejsce wydania, 

      nazwa wydawcy, rok wydania, 

      nr ISBN 



Wszystkie informacje niezbędne do 

opisu bibliograficznego pozyskujemy 

ze strony tytułowej i jej odwrotu 

lub metryki wydawniczej.  

Zdarza się, że w kolejnym wydaniu 

określonej pozycji wprowadzane są  

zmiany w stosunku do wersji pierwotnej. 

Może to być aktualizacja danych, usunięcie 

błędu czy zmiana koncepcji pracy.  
Informacje te są szczególnie ważne  

w przypadku literatury popularnonaukowej, 

dlatego należy zwracać baczną uwagę na 

wiadomości typu: wyd. popr., zm., uzup. = 

wydanie poprawione, zmienione, uzupełnione.  



        Słowacki Juliusz, Balladyna,  
        Wyd. 3, Warszawa, 1982, 
        ISBN 83-06-00041-2 

 
        Słownik literatury dziecięcej 
        i młodzieżowej, pod red.  Barbary 

       Tylickiej i Grzegorza Leszczyńskiego, 
       W-wa, Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 
       2002, ISBN 83-04-04606-7 

 



          Opis bibliograficzny  

         artykułu w czasopiśmie 

 
 

 

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

 
 

 

 

 



      Kopacz Grzegorz, Z prokuratora 

      adwokat, „Press”, 2003,  
      nr 9, s. 32-35 

  
      Wójcicka Elżbieta, Planowanie  
      rozwoju biblioteki szkolnej, 
      „Biblioteka w szkole”, 2004,  
      nr 10, s.2-6  
 



        W przypadku czasopisma potrzebne 

       do opisu bibliograficznego dane  

       należy czerpać z okładki. 

       Czasem zdarza się, że autorzy  
      artykułów podpisują swoje prace 

      tylko inicjałami np. T.M.  

      lub używają jakiegoś pseudonimu.  

      Każde z tych określeń  
      należy uznać za nazwę autora.  

 

 
 
 
 
 



OPIS BIBLIOGRAFICZNY  

ŻRAżMENTU KSI KI 

 
  

                    Nazwisko i imię autora, tytuł, 
                wydanie, miejsce wydania, 
                nazwa wydawcy, rok wydania, 

                ISBN. Tytuł fragmentu, strony  



    Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie 

    nie chodzę na polskie filmy, Warszawa,   
    Prószyński i S-ka, 2002,   
    ISBN 83-7337-189-3. I to jest nowa 

    koncepcja sztuki, s. 22-35 

 



Opis bibliograficzny 

artykułu w ksi ce 
 

 

            Nazwisko i imię autora artykułu, 
         tytuł artykułu. W: autor ksi ki,  
         tytuł ksi ki, wydanie, miejsce 
         wydania, nazwa wydawcy, 
         rok wydania, ISBN, strony  

 
 
 
 
 



         Bajka Zbigniew, Rynek mediów 

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

 



Opis bibliograficzny 

recenzji w czasopiśmie 
 

 
 

              Nazwisko i imię autora, tytuł, 
            miejsce wydania, rok wydania 

            recenzowanej pracy. 
            Rec. Nazwisko i imię, tytuł  
            recenzji, tytuł czasopisma, rok, 

            nr czasopisma i nr strony  

 

 
 



         Lepianka Maciej, I w następnym dniu,  
         W-wa, 1996. Rec. Krzysztof Lipka, 
         Granica realizmu i fantazji, „Nowe 

         książki” 1997 nr 7 s. 48 

 



           Opis bibliograficzny  

         wywiadu w czasopiśmie  
 
 

        Nazwisko i imię bohatera 

       wywiadu, tytuł, rozmowę 

       przeprowadził imię i nazwisko,  
       tytuł czasopisma, rok,  
       nr czasopisma, nr strony 
 
 
                                                                                                       



        Kieślowski Krzysztof, Ciągle 

        poszukuję,rozmowę przeprowadził 
       Stefan Węgrzyn, „Polityka” 1992 

       nr 50 s.12 

 



         Opis bibliograficzny 

  dokumentu elektronicznego 
Nazwisko i imię autora, tytuł, 
typ nośnika (podany w nawiasie 

kwadratowym, np. [online], 
[CD-Rom], [dyskietka], [poczta  
elektroniczna] ), wydanie (wersja), 
miejsce wydania, wydawca, data 

wydania, data aktualizacji, data 

dostępu (dla dokumentów online, 
w nawiasie kwadratowym), warunki  
dostępu (dla dokumentów online), 
nr znormalizowany: ISBN 
 



 

              Opis bibliograficzny 
            elektronicznej książki 

 

 

 

     Kopaliński Władysław, Słownik 

     wyrazów obcych i zwrotów 

     obcojęzycznych, [CD-ROM],  
     wersja 1.0.3.16. Łódź,  
     PRO-media CD, 1998, 
     ISBN 83-7231-731-3 

 
 



                  Opis bibliograficzny  
        fragmentu elektronicznej książki 

 

 
     Kopaliński Władysław, Wielki  
     multimedialny słownik Władysława  
    Kopalińskiego, [CD-ROM], wersja 

    1.00.000 W-wa, Wydaw. Nauk. PWN, 
    2000, Słownik eponimów czyli 
    wyrazów odimiennych,  
    ISBN 83-01-13194-2 

 
 



                           Opis bibliograficzny  
                          artykułu 

          z elektronicznego czasopisma 

 
Mikołuszko Wojciech, Były dwa 

gatunki Człowieka! W: „Gazeta 

wyborcza” [online], 27 X 2004 

[dostęp 28 X 2004] Dostępny w World  
WideWeb:<http://serwisy.gazeta.pl/ 
nauka/1,34148,2359844.html> 

 
 

 

 



 

Sawiski Lew, Czy pokemony 
mogą 

chodzić do szkoły? W: 
„Biblioteka 

w szkole” [online] 2001 nr 5 

[dostęp 28 X 2004] Dostępny 

w World Wide Web: 
<http://www.vulcan.edu.pl/ 

biblioteka/archiwum/2001/05/ 

czy_pokemony.html> 


