
Propozycja formatowania spisów literaturowych przygotowywanych w ramach 
ewidencji osiągnięć naukowych Pracowników Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego 

 
 
 
artykuł w czasopiśmie 
NAZWISKO I. Tytuł artykułu pisany antykwą. Tytuł Czasopisma czcionką pochyloną, Rok, 
vol. (jeŜeli występuje), nr, s. strony. 

 

przykład 

WINOGRADSKI G., KANIEWSKI J. Program usuwania azbestu na terytorium Polski. 
Przegląd Komunalny, 2003, nr 5, s. 54-55. 

 

Odpowiedzialność główna: WINOGRADZKI G., KANIEWSKI J. 

Tytuł artykułu: Program usuwania azbestu na terytorium Polski 

Tytuł czasopisma: Przegląd Komunalny 

Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: 2003, nr 5, s. 54-55 

 

INFORMACJE DODATKOWE (na potrzeby Katedry) 

ISSN 

liczba punktów dla: H02 lub T08 

czy czasopismo jest na liście filadelfijskiej 

 

artykuły w zeszytach naukowych 
NAZWISKO1 I., NAZWISKO2 I. Tytuł artykułu antykwą. Zeszyty Naukowe: Prace z 
zakresu towaroznawstwa przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 
rok, nr, s. strony. 

przykład 

KANIEWSKI J., SZAKIEL J., BĄBKA Z., KĘDZIORA A. Badanie zawartości metali w 
kremach kosmetycznych. Zeszyty Naukowe: Prace z zakresu towaroznawstwa 
przemysłowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, nr 630, s. 27-40. 

 

Odpowiedzialność główna: KANIEWSKI J., SZAKIEL J., BĄBKA Z., KĘDZIORA A. 

Tytuł artykułu: Badanie zawartości metali w kremach kosmetycznych 

Tytuł czasopisma: Zeszyty Naukowe: Prace z zakresu towaroznawstwa przemysłowego 

Miejsce wydania: Kraków 
Wydawca: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
Data wydania: 2003 
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: nr 630, s. 247-255. 
 



artykuły w materiałach konferencyjnych (jako artykuły w ksiąŜce). 

NAZWIKO I. Tytuł artykułu czcionką prostą. W: Tytuł ksiąŜki kursywą. Miejsce wydania : 
Wydawca, Rok, s. strony. 

 

przykład 

SALERNO-KOCHAN R. Ekologiczność wyrobów włókienniczych. W: Ekologia wyrobów : 
materiały z III międzynarodowej konferencji Kraków 25-26 września 2003. Adamczyk W. 
(red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 247-255. 

MARCINKOWSKA E. Wskaźniki określające właściwości higieniczne materiałów w 
badaniach symulacyjnych. W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, 
śuchowski J. (red. nauk.), Radom : Politechnika Radomska, 2004, s. 553-559. 

 
Odpowiedzialność główna: SALERNO-KOCHAN R. 
Tytuł artykułu: Ekologiczność wyrobów włokienniczych 
Tytuł ksiąŜki: Ekologia wyrobów : materiały z III międzynarodowej konferencji Kraków 25-
26 września 2003 
Miejsce wydania: Kraków 
Wydawca: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 
Data wydania: 2003 
Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: s. 247-255. 
 
ksiąŜka (do trzech autorów), praca zbiorowa 

NAZWIKO I. Tytuł ksiąŜki czcionką pochyloną. Wydanie. Miejsce wydania : Wydawca, Rok 
wydania. Objętość. ISBN. 

 

przykład 

BŁĘDZKI A.K. (red.). Recykling materiałów polimerowych. Wyd. 1. Warszawa : WNT, 
1997. 236 s. ISBN 83-204-2118-7. 

BRONIEWSKI T. i in. Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych. Wyd. 2. 
Warszawa : WNT, 2000. 257 s. ISBN 83-204-2468-2. 
 
Odpowiedzialność główna: BŁĘDZKI A.K. (red.). 
Tytuł: Recykling materiałów polimerowych  
Wydanie: Wyd. 1 
Miejsce wydania: Warszawa 
Wydawca: WNT 
Data wydania: 1997 
Objętość: 236 s. 
Numer znormalizowany: ISBN 83-204-2118-7 
 
materiały niepublikowane 
NAZWISKO1 I., NAZWISKO2 I. Tytuł antykwą. Badania statutowe numer, Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie. Praca niepublikowana. 

 

MARCINKOWSKA E., śUK W. Badania właściwości higienicznych materiałów z 
wykorzystaniem komputerowego systemu „Hy-tester”, Etap II : Dokumentacja techniczna 
systemu. Badania Statutowe 10/KTP/2/2003/S, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Praca 
niepublikowana. 



Odpowiedzialność główna: autor (dopuszczalny skrót imienia) lub ciało zbiorowe; jeŜeli 
osoba lub ciało zbiorowe ponoszące główną odpowiedzialność za dzieło nie są podane w 
dokumencie, ten element naleŜy pominąć i pierwszym elementem opisu będzie tytuł; w 
przypadku więcej niŜ trzech autorów podaje się tylko pierwszego i dodaje się skrót "et al." 
bądź "i in." ; moŜna podawać nazwy redaktorów ksiąŜek składających się z prac 
pochodzących z róŜnych źródeł lub artykułów kilku autorów, pod warunkiem, Ŝe redaktor jest 
wyraźnie wskazany; w takich przypadkach po nazwie naleŜy dodać w nawiasie okrągłym 
skrót "red." 
 
Tytuł: w formie występującej w źródle 
 
Wydanie: liczebniki porządkowe naleŜy zapisywać cyframi arabskimi; dopuszcza się 
przejmowanie oznaczenia pierwszego wydania, jeŜeli to oznaczenie występuje w źródle 
 
Miejsce wydania: nazwę miasta zamieszczamy w oryginalnym języku 
 
Wydawca: moŜe być forma skrócona 
 
Data wydania: rok; jeŜeli nie moŜna go określić, podajemy datę "copyright", datę druku lub 
datę przypuszczalną ze skrótem "ca." 
 
Objętość: liczba stronic lub (dla ksiąŜek wielotomowych) liczba woluminów 
 
Uwagi: informacje uznane za waŜne do odnotowania 
 
Numer znormalizowany: ISBN 


