
 

PAES/PATE – sposób przygotowania tekstu i cytowanie źródeł 

 

Przyjmujemy stosowanie przypisów bibliograficznych w stylu harwardzkim, według którego 

przypisy podawane są w nawiasie bezpośrednio w tekście, a na końcu każdego artykułu znajduje 

się bibliografia. Styl harwardzki składa się z dwóch części: cytacji w tekście (in-text citations) i 

literatury lub bibliografii (References) na końcu. 

Tytuły książek, czasopism i gazet wyróżnia się kursywą. 

 

W tekście:  

 

Przykłady: 

1. Parafraza:  

i. Jeśli nazwisko autora pada w zdaniu, prosimy o podanie po nazwisku roku 

wydania, np. „Malinowski (1954) zwraca uwagę, że ...” 

ii. W przypadku, kiedy myśl autora jest parafrazowana bez podawania jego 

nazwiska w zdaniu, np. „Zgodnie z hipotezą na temat kultury (Malinowski 

1954) ...” 

2. Cytat bezpośredni: 

i. Totemizm nie wynika z  „early man speculations about mysterious 

phenomena” (Malinowski 1954: 206) ...” 

ii. W przypadku powoływania się na więcej niż jedno dzieło tego samego 

autora cytacja w tekście ma następującą postać: (Malinowski 1970, 1973), 

jeśli ukazały się w różnych latach, lub: (Malinowski 1970a, 1970b), jeśli 

ukazały się w tym samym roku. 

iii. W przypadku powoływania się na kilku autorów podajemy ich nazwiska 

rozdzielone średnikiem: (Malinowski 1854: 206; Clifford 1978: 56; 

Clifford i Marcus 1980: 234) 

iv. W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności 

stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Lange 

1965; Pokorska 2002; Prandecki 2011; Prandecki 2012) 

v. Gdy autorów jest więcej niż trzech, należy podać nazwisko pierwszego, ze 

skrótem „i in.” (i inni), np. (Ziółkowski i in. 1997: 89) 

vi. Cytowanie źródła w innym źródle. 

„Owa hipoteza  (Malinowski 1955, cyt. za: Clifford 1978: 56) …” 

 

 

Bibliografia 

 

Bibliografię podajemy na końcu tekstu, jest ona drugą częścią przypisu w tekście.  

Prace podaje się w porządku alfabetycznym, według nazwisk, następnie według roku wydania. 

W przypadku kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku kolejność tytułów 

według alfabetu. 

 

1. książka (jeden do trzech autorów) 



 

Malinowski, Bronisław. 1954. Magic, science and religion and other essays. New York: Double 

Day.  

 

2. książka (trzech lub więcej autorów) 

 

Malinowski, Bronisław, James Clifford, George E. Marcus. 2003. Kultura i jej znaczenie. 

Warszawa: PWN. 

  

3. rozdział w książce 

 

Malinowski, Bronisław. 1954. Primitive man and his religion, w: J. Clifford i G. Marcus (red.) 

Kultura i jej znaczenie. Warszawa: PWN. 

   

4. artykuł w czasopiśmie 

 

Malinowski, Bronisław. 1943. Primitive Man and his religion. American Anthropologist 10 (23): 

15-24. 

 

5.  praca tłumaczona 

Mauss, Marcel. 2016. Szkic o darze. Tłum. Marek Maciołek. Poznań: Wydawnictwo Tipi. 

 

6. dokument elektroniczny 

Young, Michael W. 2014. Writing his life through the other: Anthropology of Malinowski. 

Public Domain Review, https://publicdomainreview.org/essay/writing-his-life-through-the-other-

the-anthropology-of-malinowski [dostęp 17.10.2021]. 

 

https://publicdomainreview.org/essay/writing-his-life-through-the-other-the-anthropology-of-malinowski
https://publicdomainreview.org/essay/writing-his-life-through-the-other-the-anthropology-of-malinowski

