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Odwołania do literatury w tekście: 

 

1. W przypadku prac jednego autora: 

(Fleischer, 2007) 

2. W przypadku prac dwóch autorów: 

(Baines i Haslam, 2010) 

3. W przypadku trzech autorów: przy pierwszym odwołaniu podajemy wszystkie nazwiska: 

(Burtenshaw, Mahon i Barfoot, 2008) 

4. W przypadku trzech autorów: w kolejnych odwołaniach podajemy tylko nazwisko pierwszego autora: 

(Burtenshaw i in., 2008) 

5. W przypadku czterech i więcej autorów: za każdym razem podajemy tylko nazwisko pierwszego autora: 

(Janiszewska i in., 2010) 

6. Jeśli w tekście umieszczony zostaje cytat, to podajemy nazwisko autora (zasady jak wyżej) oraz numer strony: 

(Fleischer 2007, s. 33) 
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9. Artykuły w czasopismach:  
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10. Pozycje w druku:  

W przypadku pozycji w druku o znanym roku wydania należy podać możliwie pełny opis bibliograficzny i na końcu dodać 

informację: [w druku]. 

11. Referaty wygłoszone na konferencjach i innych spotkaniach 
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12. Zapis źródeł internetowych:  

Jeżeli to tylko możliwe, prosimy podać autora i tytuł tekstu ze strony internetowej wraz z odnośnikiem do źródła (link) 

oraz datą dostępu do źródła 


