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Przygotowanie dokumentów

Załączniki
Aby zgłosić rozdział do monografii w serii, prosimy przesłać emailem dwa załączniki
w formatach *.doc lub *.docx, zatytułowane wedle schematu: „Nazwisko i imię, Tytuł
rozdziału” oraz „Nazwisko i imię, Abstrakty, biogram i słowa kluczowe”.

Zawartość załącznika 1 (Nazwisko i imię, Tytuł rozdziału):
(1) Tytuł i podtytuł rozdziału ✓ NIE DŁUŻSZY NIŻ 30 WYRAZÓW;
(2) Główny tekst, podzielony na części nagłówkami (śródtytułami);
(3) Nienumerowaną bibliografię.
Zawartość załącznika 2 (Nazwisko i imię, Abstrakty, biogram i słowa kluczowe):
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Imię, nazwisko i bieżącą afiliację;
Adres e-mail;
Biogram ✓ OD 60 DO 100 SŁÓW;
Abstrakt rozdziału w języku polskim ✓ OD 250 DO 350 SŁÓW;
Abstrakt rozdziału w języku angielskim ✓ OD 250 DO 350 SŁÓW;
Listę 5-10 słów kluczowych w języku polskim i w języku angielskim.
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W biogramie należy używać narracji ciągłej trzecioosobowej (np. Jan Kowalski jest profesorem literaturoznawstwa w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; ostatnio publikował…), oddzielając konkretne wypowiedzenia od siebie średnikami. Informacje należy podawać w następującej kolejności: (1)
tytuł naukowy/afiliacja akademicka/instytucja zatrudniająca; (2) dorobek naukowy,
z najważniejszymi lub ostatnio wydanymi ważnymi publikacjami; (3) inne afiliacje,
członkostwa w stowarzyszeniach, redakcjach czasopism itp. (4) zainteresowania naukowe. Prosimy nie podawać w notach bibliograficznych informacji o tytułach prac dyplomowych, chyba że mają one znaczenie kluczowe dla biogramu.
Przykład poprawnie skonstruowanego biogramu:
Krzysztof Uniłowski — prof. dr hab.; profesor nadzwyczajny na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; od roku 2016 pełni funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze im. Ireneusza Opackiego tejże uczelni; autor między innymi książek Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze (1999), Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu (2006) czy Prawo krytyki. O nowoczesnym
i ponowoczesnym pojmowaniu literatury (2013); ostatnio opublikował tom szkiców Historia, fantastyka, nowoczesność (2016); od roku 1999 współredaguje kwartalnik literacki „FA-art”; zastępca
redaktora naczelnego „Śląskich Studiów Polonistycznych”; za twórczość krytycznoliteracką otrzymał Nagrodę im. Ludwika Frydego (1998) oraz Nagrodę im. Kazimierza Wyki (2010); zajmuje się
przeobrażeniami nowoczesnych i ponowoczesnych sposobów rozumienia literatury.

W abstrakcie koniecznie musi znaleźć się imię i nazwisko autora oraz tytuł zgłaszanego
rozdziału, najlepiej w postaci zdania wprowadzającego (np. Imię i nazwisko w rozdziale Tytuł rozdziału proponuje analizę…). Należy bezwzględnie unikać używania
narracji pierwszoosobowej oraz słów „artykuł” lub „szkic” na określenie przedkładanego rozdziału książki. Abstrakty poniżej 250 słów lub błędnie sformułowane będą
odsyłane do autorów do przeredagowania zgodnie z wytycznymi.
Abstrakt musi zawierać zwięźle opisaną tezę lub tezy badawcze z zarysem argumentacji, krótkim opisem analizowanych przykładów i zapowiedzią struktury kompozycyjnej rozdziału. Abstrakt nie może być:
(1) streszczeniem interpretowanego utworu;
(2) konfesyjnym opisem przygody twórczej związanej z pisaniem tekstu;
(3) wyciętym fragmentem rozdziału;
(4) streszczeniem popularnonaukowym.

Przykład poprawnie napisanego abstraktu:
Analizowanie możliwych związków między starożytnym gnostycyzmem, rozumianym jako kategoria interpretacyjna i heurystyczna, a tekstami utopijnymi/dystopijnymi nie znalazło dotychczas
należnego miejsca w badaniach komparatystycznych. Celem rozdziału jest próba zapełnienia tej
luki i wykazanie, że w myśli gnostyckiej odnaleźć można wiele idei, które mogły stanowić jedno
z przednowożytnych źródeł niektórych rozwiązań konstrukcyjnych utopii i dystopii. W tym celu
autor analizuje przede wszystkim Mroczne miasto (1998) Alexa Proyasa, a także inne filmy amerykańskie z przełomu XX i XXI wieku, określając je jako „gnostyckie dystopie”. W przyjętym rozumieniu pojęcie to odnosi się do tekstów, w których strukturalne i narracyjne wyznaczniki klasycznych przykładów dystopii, jak powieści Nowy wspaniały świat (1932) Aldousa Huxleya czy Rok
1984 (1949) George’a Orwella, można interpretować jako zbieżne z podstawowymi ideami myśli
gnostyckiej.

Objętość rozdziału
Rozdział bezwarunkowo nie może mieć mniejszej objętości niż 20 tys. znaków bez spacji. Górny limit wyznaczony jest warunkowo na 40 tys. znaków bez spacji, jednak po
konsultacji z redaktorem naukowym monografii może zostać w uzasadnionych przypadkach zwiększony.
W objętość rozdziału nie wlicza się bibliografia i przypisy dolne.

Usuwanie metadanych i informacji osobistych
Z uwagi na pełną anonimizację procesu recenzenckiego konieczne jest pozbawienie
treści załącznika 1 jakichkolwiek danych (poza tytułem dokumentu) umożliwiających
identyfikację autorstwa rozdziału. W tym celu należy przejrzeć np. przypisy pod kątem
możliwych autocytowań, przywołujących imię i nazwisko autora tekstu oraz usunąć
metadane z dokumentu.
W celu usunięcia metadanych z dokumentu, należy użyć (w zależności od wersji oprogramowania) narzędzie inspekcyjnego i wyczyścić „właściwości dokumentu i informacje osobiste”.
Od tej pory także wszystkie komentarze do tekstu będą zanonimizowane.
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Przy używaniu inspektora dokumentu należy upewnić się, że nie wszystkie opcje są
zaznaczone – pozostawienie ich w tej postaci może spowodować skasowanie wszystkich komentarzy naniesionych w trybie śledzenia zmian.

❓ PORADNIK USUWANIA METADANYCH I INFORMACJI OSOBISTYCH (SUPPORT.OFFICE.COM)

Zapisywanie
Wszystkie dokumenty (załącznik 1 oraz załącznik 2) muszą być zapisane w formatach
*.doc (wersje MS Word 2007 i wcześniejsze) lub *.docx. (wersje MS Word 2010 i nowsze). W razie wysłania plików w formacie *.rtf czy *.odt redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku konfliktu oprogramowania. Dokumenty wysłane w formatach nieprzystosowanych do edycji (np. *.pdf) będą odsyłane.

Licencjonowanie
Jako że wydawca serii „Perspektyw Ponowoczesności”, Ośrodek Badawczy Facta Ficta,
wspiera międzynarodowy ruch promujący otwarty dostęp do wiedzy i badań naukowych, wszystkie teksty w jej tomach zyskują licencję Creative Commons 4.0 „Uznanie
autorstwa” (CC BY 4.0), a także indywidualny numer DOI w otwartej bazie Zenodo.
Oznacza to, że zarówno rozdział zgłoszony do publikacji w serii, jak i cały tom publikowany jest w otwartym dostępie i pozostaje cytowalny tak długo, jak cytujący go naukowcy przestrzegają konieczności dokładnego podania cytowanego źródła i tytułowego uznania jego autorstwa – czyli podlega tej samej ochronie prawnej, co w przypadku innych licencji wydawniczych. Pełny tekst licencji dostępny jest pod adresem:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

Indeksowanie
Wszystkie tomy „Perspektyw Ponowoczesności” deponowane są w repozytoriach
Centrum Otwartej Nauki CEON, Zenodo oraz bazie Google Books, dzięki czemu pojawiają się w wynikach wyszukiwania w przeciągu maksymalnie dwóch tygodni od
daty premiery książki. W repozytorium deponowane są zarówno całości tomów, jak
i ich poszczególne rozdziały.

Formatowanie

Język
W „Perspektywach Ponowoczesności” publikuje się rozdziały włącznie w języku polskim. W tekście należy bezwzględnie nie używać narracji pierwszoosobowej, tylko pisać bezosobowo („można zauważyć”, „proponuje się”, „będzie przeanalizowane” itd.).
Pierwsza osoba liczby pojedynczej jest dopuszczalna tylko w odautorskich przypisach.
Należy także unikać kolokwializmów, potocyzmów oraz wszelkich przejawów stylu
popularnonaukowego i niskiego.
❗ ROZDZIAŁY PISANE W PIERWSZEJ OSOBIE LUB W NIEADEKWATNYM STYLU BĘDĄ (JEDNOKROTNIE) COFANE DO GRUNTOWNEGO PRZEREDAGOWANIA

Kompozycja
W rozdziale należy używać śródtytułów, jednego dla części wprowadzającej, jednego
dla zakończenia i minimum dwóch dla pozostałej części tekstu.
Rozdział nie może mieć formy niepodpartego krytycznymi cytatami eseju. Z tego też
względu wymagane jest zacytowanie w formie blokowej przynajmniej pięciu fragmentów przywoływanych źródeł teoretycznych lub tekstu interpretowanego.

Zapis
W ustawieniach akapitu prosimy ustawić wcięcie pierwszego wersu w akapicie o wartości 0.75 cm, nie używając w tym celu tabulatorów. Dokumenty należy formatować

15

Wytyczne edytorskie

standardowo, bez jakichkolwiek ozdobników, grafik, poziomych linii, nadmiarowych
znaków diakrytycznych czy fantazyjnej kolorystyki.
Żaden z elementów tekstu nie może być pisany wersalikami (z użyciem CapsLocka),
a inskrypcji tytułowych nie kończy się kropką.

Fonty, odstępy i wyrównanie
Ponieważ rozdziały będą w pełni formatowane dopiero w ostatnim etapie procesu redakcyjnego i dodatkowo podczas składu, należy używać formatowania z uwzględnieniem poniższych podstawowych wytycznych:
TEKST GŁÓWNY

Times New Roman, 12 punktów
Interlinia 1.5 pt.
Wcięcie pierwszej linii 0.75 cm
Wyrównanie lewostronne z wyłączonym podziałem wyrazów
BLOKI CYTATÓW I PRZYPISY DOLNE

Times New Roman, 10 punktów
Interlinia 1.5 pt.
Wyrównanie lewostronne z wyłączonym podziałem wyrazów
BIBLIOGRAFIA

Times New Roman, 12 punktów
Interlinia 1.5 pt.
Wyrównanie lewostronne z wyłączonym podziałem wyrazów

Znaczniki cytatów bezpośrednich
Prosimy o używanie cudzysłowu podwójnego („ ”) do cytowania fragmentów innych
tekstów. W razie konieczności zacytowania fragmentu zawierającego już inny cytat,
prosimy używać cudzysłowów ostrokątnych niemieckich (»«).
❓ NIE ISTNIEJE TAKI ZNAK INTERPUNKCYJNY, JAK >> CZY <<. CUDZYSŁOWY OSTROKĄTNE NALEŻY WSTAWIAĆ DO TEKSTU
POLECENIEM „WSTAW SYMBOL”.

Formatowanie

Przykład:
Z „realistycznymi” koncepcjami literatury wiąże się twierdzenie, że literatura, pomimo swojego
uznanego statusu fikcjonalnego, posiada funkcję poznawczą w odniesieniu do społecznej rzeczywistości. Za pomocą „fantastycznego”, kontrastywnego ujęcia Grabes określa model literatury,
który „poprzez ukierunkowanie na »fantastyczny« charakter literatury interpretuje brak ontologicznej walencji w tekstach fikcjonalnych jako akt wolnej woli twórczej” (Grabes 1977: 73).

Znaczniki cytatów pośrednich (parafraz)
W razie parafrazowania fragmentu czyjegoś tekstu, również konieczne jest podanie
w nawiasie nie tylko autora i roku, ale także numeru strony z cytowanej publikacji.
Cytaty pośrednie, czyli parafrazy, obligują również – jeśli tłumaczone są ze źródeł obcojęzycznych – do podawania w nawiasach okrągłych oryginalnych ekwiwalentów
ważniejszych fraz czy pojęć specjalistycznych. Jeżeli ekwiwalenty podawane są w obrębie cytatu bezpośredniego, wówczas nawias okrągły zmienia się na kwadratowy.
PARAFRAZA Z EKWIWALENTEM TERMINU W NAWIASIE OKRĄGŁYM

Znana jest teza Kristin Jörgensen (2013), zgodnie z którą stare media – głównie dzięki
temu, że znane są wyjściowo odbiorcom – tylko wydają się bardziej naturalne (natural).
PARAFRAZA Z PRZEKŁADEM TERMINU ZŁOŻONEGO (FRAZY) I JEGO EKWIWALENTU W NAWIASIE KWADRATOWYM

Kristen Jörgensen utrzymuje, że stare media „tylko wydają się bardziej »naturalne«
[only feel more »natural«]” (2013: 8) z tego względu, że są już znane odbiorcom konkretnego dzieła artystycznego.
CYTAT DOKŁADNY Z PRZEKŁADEM TERMINU ZŁOŻONEGO (FRAZY) I JEGO EKWIWALENTU W NAWIASIE KWADRATOWYM

„Idea, zgodnie z którą stare media tylko wydają się bardziej »naturalne« [only feel
more »natural«] i mniej zapośredniczone w nowych formach wyrazu, wydaje się wiązać z ich lepszą znajomością czy konwencjonalnością” (Jörgensen 2013: 8).
Jeżeli zatem w tekście głównym przytacza się bardziej znany termin filozoficzny – np.
Foucaultowskie assujettissement dla ujarzmienia – obowiązywałby zapis bez cudzysłowów, za to z ekwiwalentem francuskim w nawiasie okrągłym. W przypadku zaś przywoływania assujettissement w pełnym kontekście, ale bez wykorzystywania przekładu
Tadeusza Komendanta, konieczne jest już podanie pełnego ekwiwalentu francuskiego
cytowanej frazy w nawiasie kwadratowym wewnętrz znacznika cytowania.
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Cytaty pośrednie nie są tym samym, co cytowanie fragmentu tekstu jednego autora za
innym przywołującym go autorem. Cytowanie konkretnego tekstu „za jakimś innym”
dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadku niemożności dotarcia do źródła oryginalnego i tylko wówczas, gdy zostało ono wydane przed rokiem 1900. W takiej sytuacji
zacytować należy w tekście głównym tylko to źródło, z którego się korzystało w przygotowywaniu rozdziału – zaś informację o tekście cytowanym za tymże źródłem należy zawrzeć w przypisie dolnym.

Zapisywanie dłuższych cytatów
W przypadku konieczności zacytowania fragmentów dłuższych niż 40 wyrazów (więcej niż 3 wersy), należy wydzielić cytat blokowy o następujących parametrach:
Odstęp przed blokiem: 10 pt
Times New Roman, 10 pt, interlinia 1.5 pt
Odstęp po bloku: 10 pt
❓ ODSTĘPY PRZED CYTATEM BLOKOWYM I PO NIM NALEŻY USTAWIĆ WE WŁAŚCIWOŚCIACH AKAPITU DLA DANEGO STYLU

Formatowanie

W cytatach blokowych nie należy używać:
(1) Znaczników cytatu („ ”) na początku i na końcu bloku cytatu;
(2) Kroju pochyłego (kursywy) dla całości bloku;
(3) Wcięcia pierwszej linijki (zwłaszcza za pomocą tabulatora);
(4) Wewnętrznego cytatu blokowego (tj. cytatu blokowego w obrębie cytatu blokowego).

Przekłady cytatów
W przypadku bieżącego przywoływania krótkich (tj. krótszych niż 40 wyrazów) cytatów z literatury obcojęzycznej, w tekście głównym należy podawać ich tłumaczenie
wraz z oryginalnym ekwiwalentem.
PRZYKŁAD

Jak pisze Jean Baudrillard, „[iluzja nie jest] po prostu czymś irrealnym czy nierealnym,
jest raczej w dosłownym swym sensie (łacińskie il-ludere) rozgrywaniem świata lub
mise en jeu realności [illusion is not simply irreality or non-reality; rather, it is in the
literal sense of the word (il-ludere in Latin) a play u pon »reality« or a mise en jeu of
the real]” (Baudrillard 1988: 42-43).
W przypadku konieczności tłumaczenia dłuższych cytatów z innych języków, prosimy
podawać w tekście głównym już przetłumaczone cytaty, a w przypisach dolnych–
pełną wersję oryginalną, bez ponowionego odwołania bibliograficznego w nawiasie,
ale po zdaniu wprowadzającym „Przekład własny za:”.
❓ TEKSTY ZAWIERAJĄCE TŁUMACZONE CYTATY BEZ EKWIWALENTÓW ORYGINALNYCH BĘDĄ ODSYŁANE DO UZUPEŁNIENIA

Nawiasy
Z uwagi na przyjęty styl cytowania, nawiasy okrągłe ( ) są wykorzystywane głównie do
oznaczania przywołań bibliograficznych. Należy unikać sytuacji dublowania wtrącenia
w nawiasie okrągłym z przywołaniem bibliograficznym w nawiasie okrągłym. W razie
niemożności uniknięcia opisanej ewentualności, nie należy używać dla tego drugiego
nawiasu kwadratowego, lecz oddzielić część cytowaną od wtrącenia średnikiem w obrębie tego samego wypowiedzenia w nawiasie.
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PRZYKŁAD

Takie nastawienie do ciała i jego atrybutów kobieta zawdzięcza technice, medycynie
i nowemu stylowi życia: możliwość kontroli poczęcia, jak i zapłodnienie in vitro, zmiana
stylu życia (kobiety zaczęły nie tylko dbać o swoje ciała jako przedmiot uwodzenia, ale
również zaczęły ćwiczyć i poprzez uprawianie sportów czy sztuk walk zaczęły zmieniać
je jakościowo; Evans 2002) oraz operacje plastyczne dają nowe możliwości w kształtowaniu ciała.
Nawiasów kwadratowych [ ] używa się przede wszystkim do oznaczania wszystkich
odautorskich ingerencji w składniową spójność cytatów, w tym zwłaszcza do:
(1) oznaczania emfaz [podkr. oryg], [podkr. — N.N.] ☛ WIĘCEJ NA TEN TEMAT
(2) wstawiania wtrąceń, pozwalających na połączenie syntaktyczne cytatu z tekstem głównym bez ingerencji w jego spoistość;
(3) adnotacji w sekcji bibliograficznej, np. formatu cytowanego źródła multimedialnego [CD], [DVD], w tym także e-booka [Edycja Kindle], ewentualnych
braków w miejscu [br. msc. wyd.] lub roku wydania [br. r. wyd.] czy dat dostępu do źródeł internetowych [dostęp: 02.02.2018].
(4) zapisywania wersji oryginalnych tłumaczonego tekstu wewnątrz cytatu
☛ WIĘCEJ NA TEN TEMAT

(5) oznaczania wyciętych fragmentów cytatu […], czyli elips.
❓ CZĘSTYM BŁĘDEM TYPOGRAFICZNYM JEST OZNACZANIE ELIPS WIELOKROPKIEM W NAWIASIE OKRĄGŁYM (…)

Apostrofy
Prosimy odmieniać wszystkie zapożyczenia obcojęzyczne i wykorzystywać apostrof w
przypadku konieczności odmiany słowa zakończonego w wygłosie samogłoską (np.
software’u, arcade’owy, Rabelais’go czy Kennedy’emu ale już gameplaya, Coetzeego
czy Kaya), z wyjątkami regulowanymi polską normą ortograficzną.
❓ PRZYSTĘPNE OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW ODMIAN Z APOSTROFAMI (JĘZYKOWEDYLEMATY.PL)

Znaki specjalne
Nie należy używać żadnych znaków specjalnych czy też poleceń wymuszających segmentację tekstu, w tym zwłaszcza wymuszonego podziału wyrazów ( CTRL+ -), łącznika
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nierozdzielającego (CTRL+SHIFT+SPACJA) oraz wymuszonego podziału linii (CTRL+ENTER). Tego rodzaju polecenia zostawiają trwałe ślady w formatowaniu dokumentu i utrudniają
jego późniejsze przystosowanie do składu w oprogramowaniu zewnętrznym. Prosimy
także o nieużywanie tabulatora, lecz o odgórne ustawienie wartości wcięcia pierwszego
wersu akapitu na 0.75 cm dla całego dokumentu.

Dywizy, półpauzy i pauzy dialogowe
Prosimy o rozróżnianie i konsekwentne stosowanie:
(1) dywizu (-) wyłącznie w złożeniach wyrazowych (np. czarno-niebieski, Skłodowska-Curie) i zakresach dat (1454-1466), bez spacji okalających;
(2) półpauzy ( – ) w charakterze myślnika lub separatora dłuższych wtrąceń (na
początku i na końcu wtrącenia), ze spacjami okalającymi;
(3) pauzy dialogowej ( — ) w cytatach dialogów z prozy, ze spacjami okalającymi.
W szczególności należy wystrzegać się używania dywizu w charakterze półpauzy. Przed
wysyłką tekstu najlepiej przejrzeć wszystkie przypadki wystąpienia takiej sytuacji prostym poleceniem CTRL+H (ZNAJDŹ I ZAMIEŃ)
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Dzielenie wyrazów
Prosimy nie dzielić wyrazów i wyłączyć automatyczne dzielenie wyrazów w edytorze
tekstu. Z tego też względu nie jest konieczne obustronne justowanie tekstu głównego
i bloków cytatów.
❓DZIELENIE WYRAZÓW (ZWŁASZCZA WYMUSZONE) GENERUJE NIEWIDOCZNY ZNAK, KTÓRY BARDZO CZĘSTO UJAWNIA SIĘ
W TRAKCIE SKŁADU, A WCZEŚNIEJ MOŻE UTRUDNIAĆ PRACE EDYTORSKIE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKTĘ TEKSTU.

Wyróżnienia i emfazy
W celu podkreślenia istotnych terminów czy fraz, należy użyć kroju pogrubionego –
ten dopiero na etapie składu będzie niezależnie formatowany.
PRZYKŁAD TEKSTU Z ZAZNACZONĄ EMFAZĄ AUTORSKĄ

Czytajcie powoli, detalicznie, powieść Zoli, a książka wypadnie wam z ręki; czytajcie
szybko, po trosze, tekst współczesny, a tekst pozostanie niejasny, nie przysporzy wam
żadnej przyjemności.
Gdyby jednak ten sam cytowany fragment Przyjemności tekstu Rolanda Barthesa był
przytoczony w formie cytatu, konieczne byłoby już wskazanie, że emfaza została użyta
w oryginale. Wówczas konieczne jest uzupełnienie emfazy o dopisek w nawiasie kwadratowym [podkr. oryg.]:
PRZYKŁAD TEKSTU CYTOWANEGO Z ZAZNACZONĄ EMFAZĄ ORYGINALNĄ

Roland Barthes zaznacza w Przyjemności tekstu: Czytajcie powoli, detalicznie [podkr.
oryg.], powieść Zoli, a książka wypadnie wam z ręki; czytajcie szybko, po trosze, tekst
współczesny, a tekst pozostanie niejasny, nie przysporzy wam żadnej przyjemności”.
Możliwy jest jeszcze trzeci przypadek, w którym niezależnie od wystąpienia oryginalnej emfazy można zdecydować się na zaakcentowanie innego fragmentu cytatu, korespondującego z przemyśleniami przedstawianymi w rozdziale. Wówczas należy opatrzyć
tekst kolejnym dopiskiem w nawiasie kwadratowym wedle wzoru: [podkr. — N.N.],
gdzie pod „N.N” należy podstawić inicjały własnego imienia i nazwiska.
PRZYKŁAD TEKSTU CYTOWANEGO Z ZAZNACZONĄ EMFAZĄ AUTORSKĄ I ORYGINALNĄ

Roland Barthes zaznacza w Przyjemności tekstu: Czytajcie powoli, detalicznie [podkr.
oryg.], powieść Zoli, a książka wypadnie wam z ręki; czytajcie szybko, po trosze, tekst
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współczesny, a tekst pozostanie niejasny [podkr. — B. Sz.-M.], nie przysporzy wam
żadnej przyjemności”.
❓ UŻYCIE KROJU ROZSTRZELONEGO W MIEJSCE POGRUBIONEGO MOŻE SPOWODOWAĆ, ŻE PODCZAS SKŁADANIA TEKSTU
UTRACONE ZOSTANĄ INFORMACJE O LOKALIZACJI EMFAZ

Krój pochyły (kursywa)
Kroju pochyłego używać należy wyłącznie do oznaczania tytułów cytowanych książek,
opowiadań, utworów lirycznych, artykułów naukowych, dokumentów internetowych,
gier wideo, filmów, komiksów i innych tekstów kultury z wyłączeniem tytułów czasopism i serii wydawniczych, które zapisuje się w polszczyźnie w cudzysłowie podwójnym („ ”). W przypadku zapisu kursywą tytułu zawierającego inny tytuł, ten drugi ze
względów estetycznych zapisywać należy nie antykwą, lecz w cudzysłowie podwójnym, jak w tytule Siedem małych słów. Obraz wojny wietnamskiej w komiksie „Kaznodzieja” Gartha Ennisa i Steve’a Dillona.
Kursywą wyróżnia się również krótkie (jedno, dwu-, najwyżej trzywyrazowe) zapożyczenia z języków obcych, w tym także te bardziej znane, jak consensus, tête-à-tête, sensu
stricto, par excellence, ad hoc, a priori itp. Dopuszczalne jest również użycie kursywy
do oznaczenia dłuższych fraz obcojęzycznych w sytuacji, gdy stanowią one część cytatu
mniejszego niż 40 słów
❓ KROJU POCHYŁEGO NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO OZNACZANIA ZAMIESZCZANYCH W PRZYPISACH DOLNYCH CYTATÓW W JĘZYKACH ORYGINALNYCH

Hiperłącza i linki
Ponieważ „Perspektywy Ponowoczesności” ukazują się wyłącznie w formie elektronicznej, format dokumentów umożliwia wykorzystywanie hiperłączy do wewnętrznych i linków do zewnętrznych treści – prosimy jednak o pozostawienie ich w domyślnym oznakowaniu niebieskim z podkreśleniem, gdyż łatwiej będzie je wtedy wychwycić w ostatecznym składzie.
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Skróty i symbole
Prosimy o nieużywanie żadnych skrótów, z wyjątkiem „itd., itp. etc., p.n.e., p.p.m” i
pokrewnych, a także skrótu i in. wykorzystywanego w zapisie bibliograficznym monografii zbiorowej zredagowanej przez więcej niż trzech autorów. W sposób szczególny prosimy unikać skrótów w rodzaju „jw.”, „np.” czy „m.in.”.

Zapis liczebników
Wszystkie liczebniki prosimy zapisywać słownie. Zapis hybrydowy w rodzaju „XVI- i
XVII-wiecznym” prosimy zastępować ekwiwalentem słownym, w tym przypadku
„szesnasto- i siedemnastowiecznym”.
❓ NOWE ZASADY ORTOGRAFII W ZAPISIE PRZYMIOTNIKÓW W RODZAJU „PONADDWUIPÓŁLETNI” (RJP.PAN.PL).

Za wyjątek od reguły słownego zapisu liczebników i skrótowców przyjmuje się wyłącznie sekwencje wielu liczebników w rodzaju „od 250 do 500 mln lat świetlnych” lub „od
5 do 6 mln lat p.n.e”.

Tabele, grafiki i ilustracje
W serii „Perspektywy Ponowoczesności” nie jest niestety możliwe ilustrowanie tekstu.
W przypadku konieczności graficznej prezentacji danych dopuszcza się wyłącznie tabele, zaopatrzone w stosowne podpisy (najlepiej wstawiane automatycznie w edytorze
tekstu) według wzorca: Tabela 1., Tabela 2., Tabela 3.… + opis. W przypadku zamieszczania materiałów odautorskich konieczne jest zamieszczenie na końcu opisu adnotacji „źródło: opracowanie własne”.

Cytowania

Wprowadzenie
Seria „Perspektywy Ponowoczesności” wykorzystuje zmodyfikowany Harvardzki system bibliograficzny, obligując Autorów rozdziałów do wykorzystywania notacji parentetycznej w tekście głównym, zaś przypisów dolnych – do uwag o charakterze wyjaśniającym lub uzupełniającym.
Notacja parentetyczna polega na wstawianiu w tekst główny nazwiska autora, roku
wydania i numeru strony cytowanej pozycji w nawiasie okrągłym. Cechą charakterystyczną tego stylu cytowań jest dążność do maksymalnej oszczędności podawanych informacji. Z tego też względu integralną częścią tekstu staje się również odpowiednio
sformatowana część bibliograficzna, bez której wysoce utrudnione jest zlokalizowanie,
do której publikacji odnoszą się zredukowane przypisy w poprzedzającym ją tekście
głównym.

Podstawy notacji parentetycznej
Wykorzystując odwołania nawiasowe, należy pamiętać o następujących zasadach:
(1) odwołanie nie powinno dublować informacji bezpośrednio je poprzedzającej;
W Kondycji ponowoczesnej Jean-François Lyotarda (Lyotard 1997)… ✗ ŹLE
W Kondycji ponowoczesnej Jean-François Lyotarda (1997)… ✓ DOBRZE
❓ DOTYCZY TYLKO BEZPOŚREDNIEGO SĄSIEDZTWA ODWOŁANIA Z NAZWISKIEM JE POPRZEDZAJĄCYM
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(2) przy jednoczesnym cytacie wielu publikacji, należy je oddzielić od siebie średnikiem;
Wielu ponowoczesnych myślicieli (Lyotard 1997; Derrida 1981; Rorty 1994)…
(3) przy cytacie publikacji wieloautorskiej nazwiska kolejnych autorów należy oddzielać przecinkami, przed ostatnim zaś nazwiskiem wstawić znak &, chyba że
liczba autorów jest wyższa – wówczas można już po pierwszym nazwisku użyć
skrótu i in. (i inni);
Koncepcje teoretyczne wyłożone w pierwszym tomie Kulturowej teorii literatury (Nycz & Walas 2012)…
(4) w wypadku cytowania wielu publikacji tego samego autora wydanych w tym
samym roku, należy je oznaczyć literami a, b, c…
Marie-Laure Ryan we wprowadzeniu oraz jednym z rozdziałów książki Storyworlds Across Media: Toward a Media-Conscious Narratology, współredagowanej przez Jana-Noëla Thona (Ryan 2014 a; 2014 b)…
(5) odniesień nawiasowych nie powinno zamieszczać się wewnątrz wtrąceń nawiasowych; jeśli to nieuniknione, należy je połączyć z wtrąceniem, a nie zamieniać
nawiasy okrągłe na kwadratowe wewnętrzne.
(kobiety zaczęły nie tylko dbać o swoje ciała jako przedmiot uwodzenia, ale
również zaczęły ćwiczyć i poprzez uprawianie sportów czy sztuk walk zaczęły
zmieniać je jakościowo [Evans 2002])… ✗ ŹLE
(kobiety zaczęły nie tylko dbać o swoje ciała jako przedmiot uwodzenia, ale
również zaczęły ćwiczyć i poprzez uprawianie sportów czy sztuk walk zaczęły
zmieniać je jakościowo; Evans 2002)… ✓ DOBRZE
Zasady te obowiązują na przestrzeni całego dokumentu, a zatem również w przypisach
dolnych, w których – w razie przywołania jakichkolwiek publikacji – również powinny każdorazowo znajdować się odniesienia bibliograficzne.

Cytowania

Legenda
W poniższych przykładach dla ułatwienia orientacji, która treść w tekście głównym
odpowiada której części odwołania bibliograficznego, zastosowano color coding, gdzie:
(1) kolor czerwony oznacza nazwisko autora cytowanej publikacji;
(2) kolor niebieski – rok jej wydania;
(3) kolor zielony zaś – cytowany zakres stron.
Kolorów tych nie należy reprodukować w gotowym rozdziale, mają one wyłącznie zastosowanie propedeutyczne.

Cytat książki
Należy w miarę możliwości unikać cytowania całości książek (zwłaszcza w wyliczeniu)
na rzecz przytaczania in extenso konkretnego ich fragmentu
(Deleuze & Guattari 2017)
Deleuze, Gilles, Félix Guattari (1996), Anty-Edyp, przekł. Tomasz Kaszubski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
❓ ODWROTNA KOLEJNOŚĆ (NAZWISKO, IMIĘ) W BIBLIOGRAFII OBOWIĄZUJE TYLKO DLA PIERWSZEGO NAZWISKA. SŁUŻY TO
UMOŻLIWIENIU SZEREGOWANIA ALFABETYCZNEGO REKORDÓW WEDŁUG NAZWISK

(Eco 1994: 154)
Eco, Umberto (1994), Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przekł. Piotr Salwa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Cytat rozdziału z książki
(Venus 2010: 196, 198-199)
Venus, Jochen (2010), ‘Simulation of Self-Action. On the Morphology of RemoteControlled Role Playing’, w: Stephan Günzel, Michael Liebe, Dieter Mersch (red.),
Logic and Structure of the Computer Game, Potsdam: Potsdam University Press, ss.
196-207.
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Cytat z e-booka
(Ingold 2007: loc. 2400-2406)
Ingold, Tim (2007), Lines: A Brief History, London: Routledge [Edycja Kindle].
❓Z UWAGI NA CZĘSTY BRAK DOKŁADNIEJSZEJ PAGINACJI, NALEŻY PODAWAĆ LOKALIZACJĘ WŁAŚCIWĄ DLA DANEGO FORMATU KSIĄŻKI ELEKTRONICZNEJ (*.EPUB LUB *.MOBI)

Cytat artykułu w czasopiśmie
(Suvin 1972: 373)
Suvin, Darko (1972), ‘On the Poetics of Science Fiction Genre’, College English: 3 (34),
ss. 372-382.

Cytat artykułu w czasopiśmie dostępnym wyłącznie on-line
(Wesp 2014: par. 7)
Wesp, Edward (2014), ‘A Too-Coherent World: Game Studies and the Myth of “Narrative” Media’, Game Studies: 2 (14), online: http://gamestudies.org/1402/articles/wesp,
par. 1-27 [dostęp: 02.02.2018].
❓DOTYCZY WYŁĄCZNIE CZASOPISM WYDAWANYCH W POSTACI STRON INTERNETOWYCH, A NIE CZASOPISM PAPIEROWYCH
INDEKSOWANYCH W NAUKOWYCH BAZACH DANYCH CZY TEŻ CZASOPISM PUBLIKOWANYCH W OTWARTYM DOSTĘPIE W FORMATACH ELEKTRONICZNYCH (*.PDF, *.EPUB, *.MOBI)

Cytat treści internetowejz oznaczeniem autorstwa
(Kulczycki 2014: par. 2)
Kulczycki, Emanuel (2014), ‘Publikacja – Open access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca’, w: Warsztat badacza komunikacji, http://ekulczycki.pl/
warsztat_badacza/publikacja-open-access-analiza-zjawiska-z-punktu-widzenia-polskiego-naukowca/, par. 1-4 [dostęp: 02.02.2018].

Cytowania

Po uwrażliwieniu odbiorców i twórców treści internetowych na problem tzw. fingowanych wiadomości (fake news), dane ich autorów są coraz wyraźniej eksponowane –
niegdyś u dołu dokumentu, dziś pojawiają się najczęściej tuż obok tytułu, niekiedy (jak
w powyższym przykładzie z TheWired.com) ponad nim, czasem też w panelu bocznym. Z tego też względu bardzo istotne jest upewnienie się, czy możliwe jest zidentyfikowanie autora cytowanego źródła internetowego zanim zacytuje się nazwę portalu
lub serwisu z pominięciem nazwiska i imienia publikującego na jego łamach twórcy.

Cytat treści internetowej bez oznaczenia autorstwa
(Telegraph.co.uk 2009: par. 2-3)
Telegraph.co.uk (2009), The Wire Arguably the Greatest Television Programme Ever
Made, online: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5095500/The-Wire-arguably-the-greatest-television-programme-ever-made.html, par. 1-12 [dostęp: 02.02.2018].
❓NALEŻY ZAWSZE UPEWNIĆ SIĘ, CZY NA PEWNO NIE JEST MOŻLIWE USTALENIE AUTORSTWA TREŚCI INTERNETOWEJ, ZANIM W MIEJSCE NAZWISKA JEJ AUTORA UŻYJE SIĘ NAZWY SERWISU PUBLIKUJĄCEO

❓ZASADY PISOWNI NAZW STRON INTERNETOWYCH (RJP.PAN.PL)

Cytat statusu w mediach społecznościowych
(Twitter.com 2015)
Twitter.com (2015), online: https://twitter.com/Facta_Ficta/status/953160521502674
944 [dostęp: 02.02.2018].
❓ CYTUJĄC JAKĄKOLWIEK TREŚĆ OPUBLIKOWANĄ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, NALEŻY PAMIĘTAĆ O WYKORZYSTYWANIU LINKÓW STAŁYCH (PERMALINKS) ☛ INSTRUKCJA DLA FACEBOOKA I TWITTERA.
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Cytat filmu opublikowanego w internecie
(Facta Ficta 2016: 2:45-3:00)
Facta Ficta (2013), ‘Marie-Laure Ryan, On the Worldness of Narrative Representation’, online: YouTube.com, https://www.youtube.com/watch?v=7muPBXTaIrY,
59:49 [dostęp: 02.02.2018].
❓W PRZYPADKU CYTOWANIA FILMÓW Z SERWISÓW YOUTUBE.COM, VIMEO.COM I POKREWNYCH – ANALOGICZNIE JAK
W PRZYPADKU INNYCH TREŚCI AUTORSKICH – NALEŻY PODAĆ NAZWĘ UŻYTKOWNIKA LUB KANAŁU PUBLIKUJĄCEGO
❓CYTOWANY FRAGMENT FILMU NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ODPOWIEDNIK PAGINACJI W CYTACIE ZE ŹRÓDŁA TEKSTOWEGO
(CAŁE FILMY NALEŻY CYTOWAĆ WIĘC W ANALOGICZNYCH PRZYPADKACH, JAK W CYTACIE CAŁEJ KSIĄŻKI CZY CAŁEJ ANTOLOGII TEKSTÓW). OZNACZA TO, ŻE W CYTACIE KONIECZNY JEST DOKŁADNE WSKAZANIE CYTOWANEGO FRAGMENTU WG FORMATU 0:00-1:00, A W BIBLIOGRAFII – PODANIE CAŁOŚCIOWEGO CZASU TRWANIA FILMU.

Cytat wywiadu
(Bereś & Sapkowski 2005: 274)
Sapkowski, Andrzej, Stanisław Bereś, Historia i fantastyka, Warszawa: SuperNowa 2005.

Cytat wywiadu opublikowanego w internecie
(Ackers i in. 2014: par. 2)
Ackers, Laura, Paul Hicks, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Rebecca Mader (2014),
‘Once Upon A Time interview’, DenOfGeek.com, online: http://www.denofgeek.
com/tv/once-upon-a-time/32283/once-upon-a-time-interview-adam-horowitz-edward-kitsis-rebecca-mader, par. 1-31 [dostęp: 02.02.2018].

Cytat audycji radiowej lub podcastu
(Nowak 2017)

Cytowania

Nowak, Michał (2017), Co tak naprawdę wiemy o żywych trupach, online: PolskieRadio.pl, https://www.polskieradio.pl/8/3869/Artykul/1860459,Co-tak-naprawde-wiemy-o-zywych-trupach [dostęp: 02.02.2018].

Cytat wpisu encyklopedycznego
(Herman 2008: 570)
Herman, David (2008), ‘Storyworld’, w: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure
Ryan (red.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London, New York: Routledge 2008, ss. 569-570.

Cytat wpisu encyklopedycznego w internecie
(Alber & Fludernik 2014: par. 3)
Alber, Jan, Monika Fludernik (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, online: Peter Hühn i in. (red.) Living Handbook of Narratology, online: http://www.lhn.unihamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation, par. 1-27 [dostęp: 02.02.2018].

Cytat hasła słownikowego
(Olkusz 2018: 230-231)
Olkusz, Ksenia (2018), ‘Iluzja’, w: Zbigniew Kadłubek, Beata Mytych-Forajter, Aleksander Nawarecki (red.), Ilustrowany słownik terminów literackich, Gdańsk: Słowo/
/obraz terytoria, ss. 230-234.

Cytat hasła słownikowego w internecie
(Sjp.pwn.pl 2018)
Sjp.pwn.pl (2018), Żądza, online: https://sjp.pwn.pl/so/zadza;4543625.html [dostęp:
02.02.2018].
❓W CYTOWANIACH DYNAMICZNIE AKTUALIZOWANYCH SŁOWNIKÓW ON-LINE DATĘ WYDANIA UZNAĆ ZA TOŻSAMĄ WZGLĘDEM DATY DOSTĘPU
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❓SŁOWNIKI JĘZYKOWE NIE SĄ ŹRÓDŁAMI NAUKOWYMI DLA TEKSTÓW NIEOPERUJĄCY METODOLOGIĄ JĘZYKOZNAWCZĄ

Cytat powieści
(Crowley 2008: 173)
Crowley, John (2008), Małe duże, przekł. Beata Horosiewicz, Stawiguda: Solaris.
W przypadku cytowania poezji, naley zapisywać poszczególne wiersze w tomiku zgodnie ze wzorem dla ☛ CYTATU OPOWIADANIA W ANTOLOGII

Cytat opowiadania w antologii
(Sanderson 2015: 352)
Sanderson, Brandon (2015), Cienie dla Ciszy w Lasach Piekła, przekł. Michał Jakuszewski w: George R. R. Martin, Gardner Dozois (red.), Niebezpieczne kobiety, Poznań: Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka, ss. 349-409.

Cytat antologii opowiadań
(Dozois & Martin 2015)
Dozois, Gardner, George R. R. Martin, red. (2015), Niebezpieczne kobiety, Poznań:
Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka.

Cytat filmu
(Wright 2010: 01:07:00-01:07:40)
Wright, Edgar, reż. (2010), Scott Pilgrim kontra świat, Universal Pictures [DVD].
❓FILMY WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO O INFORMACJĘ NT. NOŚNIKA (CD, DVD) W NAWIASIE
KWADRATOWYM

Cytowania

Cytat odcinka serialu
(Smith 2010)
Smith, Adam, reż. (2010), ‘The Eleventh Hour’, w: Doctor Who, ABC Television.

Cytat całości serialu
(ABC 2011-2017)
ABC (2011-2017), Once Upon a Time, sezony 01-07.
W bardziej szczegółowej analizie serialu dopuszczalne jest także zacytowanie całej produkcji, a następnie posługiwanie się oznaczeniami kodowymi przyjętymi tak wśród
odbiorców seriali, jak i w serialoznawstwie, tj. (s.01 e03) na oznaczenie trzeciego odcinka pierwszego sezonu serialu. W takiej sytuacji w bibliografii powinien zostać opisany wyłącznie cały serial, nie powinno się wyszczególniać konkretnych odcinków.
Opcjonalnie przyjętą strategię można też wyjaśnić w przypisie.

Cytat gry wideo lub gry komputerowej
(Ubisoft Montreal 2014 a, Ubisoft Montreal 2014b)
Ubisoft Montreal (2014 a), Assassin’s Creed: Unity, Ubisoft [PS4].
Ubisoft Montreal (2014 b), Watch dogs, Ubisoft [PC].
❓GRY WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA REKORDU O INFORMACJĘ NT. PLATFORMY (PC, PS, XBOX) W NAWIASIE KWADRATOWYM

W wypadku cytowania gier konieczne jest dodatkowe opisanie cytowanego momentu
gry w tekście głównym z uwagi na niemożność dokładnej lokalizacji bibliograficznej.
Dobrym sposobem na ominięcie tego problemu jest zacytowanie konkretnego momentu letsplaya lub playthrough opublikowanego w formie filmu w sieci.
Gamematics 2014: 2:38-2:58)
Gamematics (2014), ‘Bioshock: Infinite game movie’, online: YouTube.com, https:/
/youtu.be/m_l2wUiC5gg, 03:18:06 [dostęp 02.02.2018].
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Cytat animacji
(Seshita 2017: 59:22-01:00:01)
Seshita, Hiroyuki, reż. (2017), Blame!, Netflix.

Cytat animacji w internecie
(Bagiński 2014: 01:44-02:22)
Bagiński, Tomasz, reż. (2014), Ambition, Platige Image, online: YouTube.com, https:/
/www.youtube.com/watch?v=H08tGjXNHO4, 06:39 [dostęp 02.02.2018].

Cytat spektaklu teatralnego lub musicalu
(Gábor 2003)
Gábor, Kerényi Miklós reż. (2003), Mozart!, Budapeszt: Budapeszteński Teatr Operetki.

Cytat komiksu lub powieści graficznej
(Goodwin & Orlando 2007: 210)
Goodwin, Archie, scen., Joe Orlando, rys. (2007), ‘Landscape’, w: David Kendall (red.),
The Mammoth Book of Best War Comics, The Mammoth Book of Best War Comics,
New York: Carroll & Graff Publishers, ss. 207-215.
☛ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT CYTOWANIA KOMIKSÓW (OHIO-STATE.EDU)

Cytat utworu muzycznego
(Mozart 2015)
Mozart, Wolfgang Amadeus (2015), ‘Symphony no. 38 in D major’, w: Mozart: The
Symphonies, Vienna Philharmonic: Deutsche Grammophon [CD].

Cytowania

❓UTWORY MUZYCZNE WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA REKORDU BIBLIOGRAFICZNEGO O INFORMACJĘ NT. NOŚNIKA (CD, DVD)
W NAWIASIE KWADRATOWYM

Cytat utworu muzycznego w internecie
(Audiomachine 2012)
Audiomachine (2015), ‘Guardians at the Gate’, w: Chronicles, Spotify.

Cytat utworu plastycznego
(Magritte 1953)
Magritte René (1953), Spadanie, Houston: The Menil Collection [olej na płótnie].

Cytat pracy graficznej w internecie
(Des Touches 2014)
Des Touches, Maxime (2014), ‘The Refuge’, online: DeviantArt.com, http://elreviae.
deviantart.com/art/The-Refuge-485574786 [dostęp: 02.02.2018].
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Wprowadzenie
Bibliografia w zmodyfikowanej notacji harvardzkiej ma służyć jedynie zgromadzeniu
w porządku alfabetycznym źródeł bezpośrednio przywołanych w tekście, tj. cytatów
in extenso oraz parafraz – jeśli dany tekst, obraz czy film jest przywoływany jedynie
z tytułu (np. w wyliczeniu), wówczas prosimy o niezaznaczanie cytatu i nieumieszczanie takiego źródła w bibliografii.
Wszystkie teksty pojawiające się w bibliografii, jednak nieprzywołane w tekście, będą
automatycznie usuwane przez redaktorów. W wypadku problemów z prawidłowym
sformułowaniem rekordu bibliograficznego lub braku dostatecznie szczegółowych informacji w danym wydaniu publikacji, konieczne jest ich zweryfikowanie w oparciu o
wyszukiwarkę ☛ WORLDCAT.ORG i/lub ☛ NUKAT.EDU.PL
Niepożądane jest również wprowadzanie jakichkolwiek wewnętrznych podziałów
w sekcji bibliograficznej (np. na bibliografię podmiotową czy przedmiotową), ani też
numerowanie czy jakiekolwiek dodatkowe formatowanie rekordów (np. przez wcięcia
akapitowe). Wszelkie tego rodzaju korekty estetyczne będą wykonywane przez zespół
„Perspektyw Ponowoczesności” na etapie składu książki.
Samą sekcję bibliograficzną należy oznaczyć jako „Źródła cytowań” dla uniknięcia konieczności dodatkowego jej rozwarstwiania na np. netografię czy ludografię.
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Zarys metodologii
Przyjęta w przedstawionym tu stylu cytowań logika zakłada sformułowanie transmedialnego wzorca cytowań, który nie różnicowałby w zbyteczny sposób źródeł analogowych od cyfrowych, ani też nie wprowadzał kolejnych wzorców cytowań dla tzw.
nowych mediów, w tym zwłaszcza audiowizualnych i społecznościowych. Dlatego też
przykładowy zapis rozdziału w książce zbiorowej nie różni się pod względem wykorzystanych znaków diakrytycznych i formatowania od zapisu dokumentu internetowego
opublikowanego na portalu internetowym. Nazwa portalu i nazwa książki zbiorowej,
pisane są kursywą, pełnią bowiem analogicznie nadrzędną funkcję względem ujętych
w cudzysłowy pojedyncze tytułów (odpowiednio) dokumentu internetowego i rozdziału książki. Z tych samych powodów w bardzo zbliżony sposób zapisuje się tak różnorodne teksty kultury, jak komiks, obraz olejny, grę komputerową, animację czy film
aktorski – wszystko, by w maksymalny możliwy sposób zredukować narosłe w innych
stylach bibliograficznych niepotrzebne zróżnicowania międzymedialne.

Szeregowanie alfabetyczne
Z uwagi na to, że sekcja bibliograficzna musi być uporządkowana w kolejności alfabetycznej, konieczne jest podanie w pierwszej kolejności nazwiska, a dopiero później imienia pierwszego cytowanego autora.
Nie należy zmieniać szyku imienia i nazwiska:
(1) dla drugiego i każdego kolejnego autora;
(2) dla tłumacza, ilustratora itp.;
(3) dla redaktorów publikacji zbiorowej.
Alber, Jan, Fludernik, Monika (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, online:
Hühn, Peter, Christoph Meister, Jan, Pier, John, Schmid, Wolf (red.) Living Handbook of Narratology, online: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-andnarrative-mediation, par. 1-27 [dostęp: 02.02.2018]. ✗ ŹLE
Alber, Jan, Monika Fludernik (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, online:
Peter Hühn, Jan Christoph Meister, John Pier, Wolf Schmid (red.) Living Handbook
of Narratology, online: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative-mediation, par. 1-27 [dostęp: 02.02.2018]. ✓ DOBRZE
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Skróty
W sekcji bibliograficznej panuje wyjątek od przyjętej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” zasady bezwzględnego rozwijania wszystkich skrótów (☛ WIĘCEJ NA TEN TEMAT).
Dozwolone jest korzystanie z następujących skrótowców:
(1) i in. – na oznaczenie więcej, niż 3 autorów tekstu lub więcej, niż 4 redaktorów
publikacji zbiorowej lub antologii;
(2) red. – na oznaczenie redaktora bądź redaktorów publikacji zbiorowej lub antologii;
(3) przekł. – na oznaczenie tłumacza (nie należy używać skrótów tł., tłum., przeł.);
(4) s. – na oznaczenie pojedynczej strony (tylko w sytuacji, gdy cytowany tekst jest
w całości jednostronny);
(5) ss. – na oznaczenie zakresu stron (w sytuacji, gdy tekst jest wielostronny);
(6) par. – na oznaczenie zakresu cytowanych akapitów w wypadku dokumentu
internetowego pozbawionego paginacji;
W rzadkich przypadkach, kiedy wyczerpane są wszystkie możliwości uzupełnienia danych bibliograficznych na temat cytowanej publikacji (włącznie z zasobami katalogów
Worldcat.org oraz Nukat.edu.pl), możliwe jest także użycie skrótów nadzwyczajnych
w nawiasach kwadratowych:
(1) [br. msc. wyd.] – „brak miejsca wydania”, stosowane w wypadku braku informacji o miejscu wydania publikacji;
(2) [br. r. wyd.] – „brak roku wydania”, stosowane w wypadku braku informacji
o roku wydania publikacji;
❗ SKRÓTU TEGO NIE NALEŻY REPRODUKOWAĆ W CYTOWANIU NAWIASOWYM W TEKŚCIE GŁÓWNYM

(3) [br. wyd.] – „brak wydawcy”, stosowane w wypadku braku informacji o wydawcy publikacji;

Operatory bibliograficzne
Generalnie rzecz ujmując, strukturę rekordu bibliograficznego tworzą dwa komponenty: językowy oraz metajęzykowy. Na komponent metajęzykowy składają się operatory
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bibliograficzne, które z racji tej powinny być używane w niezmiennej postaci i, co najważniejsze, konsekwentnie na przestrzeni całej sekcji źródeł cytowanych.
Charakter metajęzykowy w bibliografii ma również stosowana interpunkcja oraz kursywy, dlatego kluczowe jest na tym etapie ścisłe przestrzeganie precyzyjnych reguł formatowania i adjutacji tekstu.
Znaki interpunkcyjne w funkcji metajęzykowej:
(1) ‘ … ’ cudzysłów pojedynczy (zwany także definicyjnym lub brytyjskim), używany do wydzielenia tytułu:
a. artykułu w czasopiśmie;
b. rozdziału w monografii;
c. utworu (tekstowego, graficznego, audiowizualnego, multimedialnego)
w antologii;
d. dokumentu w portalu internetowym;
(2) , przecinek – oddzielający kolejne części rekordu bibliograficznego;
(3) . znak delimitacji – sygnalizujący koniec rekordu bibliograficznego.
Formatowanie w funkcji metajęzykowej:
(1) krój pochyły (kursywa) służy wyłącznie do zapisu:
a. nazwy czasopisma;
b. tytułu monografii zbiorowej;
c. tytułu antologii;
d. nazwy portalu internetowego;
e. wyjątek: tytułu dokumentu internetowego w sytuacji, gdy nazwa antologii została już wykorzystana w polu autora ☛ ZOBACZ PRZYKŁAD
(2) krój prosty (antykwa) używany jest do zapisu wszystkich pozostałych części
rekordu bibliograficzego.
Pozostałe operatory metajęzykowe:
(1) (2000) – wprowadzający w nawiasie okrągłym informację o roku wydania publikacji
(2) w: – wprowadzający informacje o publikacji nadrzędnej w postaci monografii
zbiorowej lub antologii;
(3) online: – wprowadzający informacje o stronie internetowej;
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(4) [Edycja Kindle], [olej na płótnie], [rzeźba] – wprowadzające dodatkowe informacje o sposobie wykonania utworu;
(5) [DVD], [CD] – wprowadzające dodatkowe informacje o nośniku, na którym
została utrwalona cytowana kopia utworu;
(6) [PC], [PS4], [XBOXOne] – wprowadzające dodatkowe informacje o platformie, na której była rozgrywana cytowana gra wideo lub komputerowa;
(7) [dostęp: 01.01.2000] – wprowadzający informacje dacie ostatniego dostępu
do strony internetowej;
Pozostałe nieopisane części rekordów bibliograficznych zawierają już informacje spoza
poziomu metajęzykowego – a więc te, które składają się na wszystkie dane dotyczące
publikacji przywołanych i zacytowanych w tekście głównym.

Przykład formatowania sekcji bibliograficznej
W przykładzie dla ułatwienia wykorzystano wyłącznie źródła przywoływane wcześniej
w niniejszych wytycznych. W zależności od zapotrzebowania, pod niektórymi przykładowymi rekordami mogą pojawić się wyjaśnienia, przypomnienia i ważne informacje, oznaczane każdorazowo symbolem wykrzyknika.
Źródła cytowań:
ABC (2011-2017), Once Upon a Time, sezony 01-07.
❗ TYLKO W WYPADKU CYTOWANIA NA PRZESTRZENI CAŁEGO TEKSTU ODCINKÓW WSZYSTKICH SIEDMIU SEZONÓW SERIALU

Ackers, Laura, Paul Hicks, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Rebecca Mader (2014),
‘Once Upon A Time interview’, DenOfGeek.com, online: http://www.denofgeek.
com/tv/once-upon-a-time/32283/once-upon-a-time-interview-adam-horowitz-edward-kitsis-rebecca-mader, par. 1-31 [dostęp: 02.02.2018].
❗ W CYTOWANIU ŹRÓDEŁ INTERNETOWYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ O WŁAŚCIWEJ PISOWNI NAZW STRON INTERNETOWYCH ORAZ
O OZNACZENIU ŁĄCZNEJ LICZBY PARAGRAFÓW DLA DANEGO DOKUMENTU

Alber, Jan, Monika Fludernik (2014), ‘Mediacy and Narrative Mediation’, online: Peter Hühn, Jan Christoph Meister, John Pier, Wolf Schmid (red.) Living Handbook of
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Narratology, online: http://www.lhn.uni-hamburg.de/article/mediacy-and-narrative
-mediation, par. 1-27 [dostęp: 02.02.2018].
Audiomachine (2015), ‘Guardians at the Gate’, w: Chronicles, Spotify.
❗ PONIEWAŻ I POJEDYNCZY UTWÓR, I PŁYTA MAJĄ WSPÓLNEGO WYKONAWCĘ, NIE MA POTRZEBY DWUKROTNEGO PODAWANIA TEJ SAMEJ INFORMACJI. ANALOGICZNIE POSTĄPIĆ NALEŻY NP. W WYPADKU CYTOWANIA OPOWIADANIA NEILA GAIMANA
ZE ZBIORU OPOWIADAŃ TAKŻE JEGO AUTORSTWA.

Bagiński, Tomasz, reż. (2014), Ambition, Platige Image, online: YouTube.com, https:/
/www.youtube.com/watch?v=H08tGjXNHO4, 06:39 [dostęp 02.02.2018].
❗ ZDARZA SIĘ, ŻE W OTWARTYCH SERWISACH STREAMINGOWYCH (TYPU YOUTUBE CZY VIMEO) POJAWIAJĄ SIĘ PRODUKCJE
ZEWNĘTRZNE. TYLKO W TAKIM WYPADKU NALEŻY OZNACZYĆ PRODUCENTA PO TYTULE UTWORU, ALE PRZED JEGO LOKALIZACJĄ W SERWISIE STREAMINGOWYM, CO ODWZOROWUJE LOGIKĘ PROCESU PRODUKCYJNEGO.

Crowley, John (2008), Małe duże, przekł. Beata Horosiewicz, Stawiguda: Solaris.
Deleuze, Gilles, Félix Guattari (1996), Anty-Edyp, przekł. Tomasz Kaszubski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
❗ PRZED NAZWISKIEM TŁUMACZA NIE NALEŻY UŻYWAĆ SKRÓTÓW: „TŁ.”, „TŁUM.” CZY „PRZEŁ.”, LECZ WŁAŚNIE „PRZEKŁ.”.

Des Touches, Maxime (2014), ‘The Refuge’, online: DeviantArt.com, http://elreviae.
deviantart.com/art/The-Refuge-485574786 [dostęp: 02.02.2018].
Dozois, Gardner, George R. R. Martin, red. (2015), Niebezpieczne kobiety, Poznań:
Krystyna Chodorowska i in., Poznań: Zysk i S-ka.
❗ SKRÓTÓW TYPU „RED.”, „REŻ.”, „SCEN.” NIE ZAMIESZCZA SIĘ ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH W NAWIASIE OKRĄGŁYM,
JEŚLI POPRZEDZAJĄ ONE OZNACZENIE ROKU WYDANIA, UMIESZCZONE RÓWNIEŻ W OKRĄGŁYM NAWIASIE

Eco, Umberto (1994), Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych, przekł. Piotr Salwa, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Facta Ficta (2013), ‘Marie-Laure Ryan, On the Worldness of Narrative Representation’, online: YouTube.com, https://www.youtube.com/watch?v=7muPBXTaIrY,
59:49 [dostęp: 02.02.2018].
❗ NAZWA KANAŁU LUB UŻYTKOWNIKA W SERWISIE STREAMINGOWYM (W TYM WYPADKU: FACTA FICTA) NIE JEST TYM SAMYM, CO NAZWA SERWISU (W TYM WYPADKU: YOUTUBE.COM)

Gábor, Kerényi Miklós reż. (2003), Mozart!, Budapeszt: Budapeszteński Teatr Operetki.
❗ NAZWA SPEKTAKLU BEZ INFORMACJI O NOŚNIKU OZNACZA, ŻE OMAWIANY JEST SPEKTAKL WIDZIANY NA ŻYWO
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Gamematics (2014), ‘Bioshock: Infinite game movie’, online: YouTube.com, https:/
/youtu.be/m_l2wUiC5gg, 03:18:06 [dostęp 02.02.2018].
Goodwin, Archie, scen., Joe Orlando, rys. (2007), ‘Landscape’, w: David Kendall (red.),
The Mammoth Book of Best War Comics, The Mammoth Book of Best War Comics,
New York: Carroll & Graff Publishers, ss. 207-215.
❗ WSZELKIE TEKSTY PUBLIKOWANE W DRUKACH ZBIOROWYCH I ANTOLOGIACH WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA REKORDU O DOKŁADNY ZAKRESU STRON.

Herman, David (2008), ‘Storyworld’, w: David Herman, Manfred Jahn, Marie-Laure
Ryan (red.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, London, New York: Routledge 2008, ss. 569-570.
❗ WSZELKIE TEKSTY PUBLIKOWANE W DRUKACH ZBIOROWYCH I ANTOLOGIACH WYMAGAJĄ UZUPEŁNIENIA REKORDU O DOKŁADNY ZAKRESU STRON.
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Pytania i uwagi do wytycznych

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące wytycznych edytorskich, jak również propozycje errat, uzupełnień oraz korekt, należy kierować do Krzysztofa M. Maja pod adresem uwagidowytycznych@gmail.com
Szczegołowe informacje na temat serii wydawniczej „Perspektywy Ponowoczesności”
i wydanych w jej ramach tomów znajdują się na stronie factaficta.org/pp

Wytyczne edytorskie serii „Perspektywy Ponowoczesności” wchodzą w skład wewnętrznej dokumentacji Ośrodka Badawczego Facta Ficta i przeznaczone są dla Autorów tekstów kierowanych do publikacji w tomach serii.
Prezentowany zbiór podstawowych reguł edycji tekstu i sporządzania adnotacji bibliograﬁcznych w zgodzie ze specjalnie zmodyﬁkowanym standardem harvardzkim
ma spełniać funkcję przydatnego kompendium, pomagającego Autorom w oswojeniu się z rzadziej wykorzystywanym w polskich warunkach akademickich systemem
rejestracji cytowań.
Centralną częścią komendium jest prezentacja ponad trzydziestu przykładów cytowań różnorodnych rodzajów publikacji i utworów artystycznych, począwszy od standardowych w piśmiennictwie naukowym artykułów czy rozdziałów w monograﬁach
(także w wersjach na e-czytniki), a skończywszy na konsultowanych ze specjalistami
opisach bibliograﬁcznych komiksów, animacji czy gier komputerowych i wideo.
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