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USTALENIA BIBLIOGRAFICZNE 
 
 

Cytowanie książek: 
M. Midali, Teologia pastorale o pratica, Roma 1991, s. 379–385. 

 
Powtarzane cytowanie:  

M. Midali, Teologia pastorale..., s. 379–385. 
 
Adnotacje o wydaniu w języku oryginalnym: 

W. Fürst, Die Praktische Theologie und ihre Fächer, w: Katholische Theologie heute, hrsg. von F. 
Wohlmuth, Würzburg 1990, s. 317. 

 
Artykuły w dziełach zbiorowych: 

L.M. Lechner, Advent, cz. III: Volkskunde, w: Lexikon für Theologie und Kirche, t. 1, Freiburg 1986, 
kol. 161. 
- inicjały imion po kropce bez spacji  

 
Tomy i części – co pisane rzymską, a co arabską: 

... t. 4, cz. V. 
Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, 2, Lublin 2000–2002. 
F. Blachnicki, Teologia pastoralna ogólna, Lublin 1970, cz. I, s. 57. 

 
Od strony (roku, tomu, części) do strony (roku, tomu, części) – odległych przynajmniej o 2 parametry od 
siebie zaznaczamy myślnikiem: 

Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart, hrsg. von F.X. 
Arnold, F. Klostermann, K. Rahner, V. Schurr, L. Weber, Bd. 1–5, Freiburg im Br. 1964–1972, s. 12–
16. 
Przy odsyłaniu do fragmentów biblijnych:  
- gdy wyróżniamy wiersze stosujemy dywiz (np. Mt 1,2-7) 
- gdy wyróżniamy rozdziały stosujemy myślnik (np. Rz 2,34–3,8) 

 
Dwie strony (części, dwa tomy) następujące bezpośrednio po sobie oddzielamy przecinkiem: 

Teologia pastoralna, red. R. Kamiński, t. 1, 2, Lublin 2000–2002, s. 6, 7.  
 
Wznowienia (zaznaczamy małą cyfrą u góry, po roku aktualnego wydania): 

M. Righetti, L'Anno liturgico nella storia, nella messa, nell'ufficio. Manuale di storia liturgica, t. 2, 
Milano 19693, s. 48–72. 

 
Zastosowane skróty (zaraz po tytule i bez słowa „dalej”) – z tym, że pierwszy raz przytaczamy tytuł dzieła 
(dokumentu, słownika, leksykonu) w pełnym brzmieniu, np.: 

Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (OB), Katowice 1994, nr 1273–
1279; Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte (NMI), 6 I 2001, nr 15; Por. Kongregacja ds. 
kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i 
wskazania (DPLiL), tłum. polskie Poznań 2003, nr 48; Encyklopedia katolicka (EK), Lublin 1985–  

 
W przypadku skrótów znanych nie przytaczamy pełnego brzmienia tytułu przy pierwszym jego pojawieniu 
się, a więc  

biblijnych (od razu Mt, Łk, 1 Kor, Ef itd.) 
soborowych (od razu KL, KDK, KK itd.)  
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Skróty umieszczamy zawsze w tekście (za wyjątkiem skrótów encyklopedii, leksykonów, czasopism i innych 
bibliograficznych, bo te zawsze w przypisach) z cyframi numerów, ale już bez skrótu „nr”, np.: (EN 10); (KL 
5).  
W przypadku wcześniej podanego brzmienia tytułu (np. Jan Paweł II stwierdza w Mane nobiscum, Domine) i 
przytoczenia w cudzysłowie jego fragmentu podajemy – po zamknięciu cudzysłowu – numer w nawiasie, ze 
skrótem „nr”, np.: (nr 15) 
Jeżeli cytujemy kilka numerów tego samego dokumentu oznaczanego skrótem, to cyfry przytaczamy po 
przecinku ze spacją (np. EiE 2, 6, 15; KDK 1, 4, 8) 
 
Tłumaczenia polskie: ... tłum. polskie 
 
Roczniki, tomy, zeszyty i numery czasopism: 

- rocznik, który autorzy stawiają zwykle przed nawiasem półokrągłym opuszczamy  
- po tytule – tytuł czasopisma przytaczamy zawsze w pełnym brzmieniu w cudzysłowie (nie stosujemy 
skrótów) – podajemy rok wydania (bez nawiasu, ale z przecinkiem), np. 2004,  
- po przecinku przytaczamy to, co ma czasopismo. Mogą tu być np. następujące warianty (po ostatniej 
cyferce przecinek):  
t. 2, 
t. 36, z. 4, 
nr 3, 
- w końcu zaznaczamy stronę, stosując skrót „s.” (np. s. 17). Oto przykłady:  
A. Pieńkowski, Adwent i czas Bożego Narodzenia w tekstach błogosławieństw, „Collectanea Theologica” 
2002, nr 4, s. 150; W. Piwowarski, Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w 
duszpasterstwie. „Chrześcijanin w świecie” 1973, nr 26, s. 32, 33; ..., „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 49, 
s. 11. 

 
Dwa lub kilka miast wydania (oddzielamy myślnikiem ze spacjami): 

Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań – Warszawa 1978, 
s. 256. 

 
Dokumenty z Internetu: 

S. Hołodok, Adwentowe zwyczaje religijne, htp://www.opoka.org.pl/biblioteka/adwent_zwyczajepl.html  
(16 I 2003). 

 
Dużą – małą literą: 

Sobór Watykański II...; według Soboru Watykańskiego II...; w nauczaniu Soboru Watykańskiego II...  
Ale: według nauczania wspomnianego soboru... 
...zgodnie z nauczaniem konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium  

Komunia św. – Msza św. – Pismo Święte – lud Boży – słowo Boże: 
...Pierwszej (zawsze dużą) Komunii (zawsze dużą) św. (zawsze małą i skrótem) 
... sprawowania Mszy (zawsze dużą) św. (zawsze małą i skrótem) 
... księgi Pisma (zawsze dużą) Świętego (zawsze dużą i całym wyrazem) 
...powołanie ludu (zawsze małą) Bożego (zawsze dużą) 
...głoszeniu słowa (zawsze małą) Bożego (zawsze dużą) 
Słowo Boże lub Słowo – jako synonim Jezusa (zawsze dużą) 
Daty w przypisach: 16 I 2003; daty w tekście: 16 stycznia 2003 roku. Ale: ...2000 r. 

 
Kursywa – stosujemy ją przy TYTUŁACH ; SŁOWACH obcojęzycznych i cytatach z Pisma Świętego 
 
Cudzysłów:  „...” – stosujemy przy cytatach  

Cytaty dłuższe wydzielamy wcięciem z lewej i prawej strony oraz czcionką o jeden stopień mniejszą. 
Robimy to jednak w przypadku wyraźnego przytaczania czyichś myśli lub przekonań, a więc po 
widocznym zasygnalizowaniu ich np. dwukropkiem. Jeżeli natomiast cudzysłów stanowi oczywistą 
kontynuację tworzonego przez nas zdania, albo jest bardzo krótki, to go nie wydzielamy, lecz 
pozostawiamy w ciągłym wierszu.  

 
Miejsce opuszczone w cytowanym fragmencie zaznaczamy przez: [...] 
 
Imiona w tekście przytaczamy w pełnym brzmieniu 
 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/adwent_zwyczajepl.html


Do artykułu dołączamy: 
- krótką notkę biograficzną 
- krótkie streszczenie artykułu w języku polskim 
- streszczenie artykułu w jednym z języków zachodnioeuropejskich 

 
 
Dystrybucję „Studiów Pastoralnych” prowadzi Wydawnictwo św. Jacka; ul. Warszawska 58; 
40-008 Katowice; tel.: 0-32/3554800; e-mail: redakcja@ksj.pl; księgarnia internetowa: 
www.ksj.pl 

mailto:redakcja@ksj.pl
http://www.ksj.pl

