Zasady sporządzania piśmiennictwa
1. Wszystkie publikacje, na które powołuje się autor artykułu, powinny być umieszczone
w bibliografii na końcu pracy, która może zawierać maksymalnie 20 pozycji (z wyłączeniem
prac opartych na piśmiennictwie). Piśmiennictwo nie może zawierać pozycji, na które nie
ma powołania w tekście. Pozycje piśmiennictwa należy ułożyć w kolejności cytowania.
2. Opis bibliograficzny poszczególnych pozycji
a) opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie
Pierwszym elementem opisu jest nazwisko autora, następnie inicjał imienia (nieoddzielony
przecinkiem), tytuł pracy (bez kursywy, po dwukropku), po kropce tytuł czasopisma bez
kursywy i cudzysłowu (w przypadku długich tytułów należy podać tytuł skrócony, stawiając
kropki po wyrazach skróconych), a następnie rok, numer tomu (volume), numer zeszytu
(issue) (każdy element oddzielony przecinkiem). W przypadku gdy czasopismo nie podaje
numerów kolejnych tomów, a jedynie numer numeru w danym roku i w nawiasie numer
kolejny od początku wydawania, należy umieścić oba te numery – drugi w nawiasie,
oddzielony spacją od pierwszego. Po dwukropku należy umieścić zakres stron, na których
znajduje się cytowany artykuł. Opis bibliograficzny należy zakończyć kropką.
Janowska-Bugaj M., Dudko A., Kurnatowska A.J.: Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii
tkanek miękkich jamy ustnej. e-Dentico, 2012, 3 (37): 8–20.
Cha J.Y., Mah J., Sinclair P.: Incidental findings in the maxillofacial area with 3-dimensional cone
beam imaging. Am. J. Ortod. Dentofacial Orthop., 2007, 132, 1: 7–14.

W przypadku, w którym jest więcej niż trzech autorów, podaje się nazwisko i inicjał imienia
tylko pierwszego z nich, z dopiskiem „i wsp.”, np.:
Dembowska E. i wsp.: Laser Nd:YAG w periodontologii. e-Dentico, 2012, 3 (37): 22–34.

b) opis bibliograficzny pozycji książkowej
Pierwszym elementem opisu jest nazwisko autora, następnie inicjał imienia (nieoddzielony
przecinkiem), tytuł książki (bez kursywy, po dwukropku), po kropce nazwa wydawcy, a następnie po przecinku miejsce wydania i rok wydania (oddzielony jedynie spacją). Opis bibliograficzny należy zakończyć kropką, np.:
Studzińska-Pasieka K., Otto M.: Open Your English Wider!!!. Bestom Dentonet.pl, Łódź 2011.

W przypadku powoływania się w tekście na pracę zbiorową pierwszym elementem opisu
jest nazwisko redaktora, np.:
Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H. (red.): Współczesna endodoncja w praktyce, wyd. 2. Bestom
Dentonet.pl, Łódź 2012.

c) opis bibliograficzny rozdziału w pracy zbiorowej
Jako pierwsze podaje się nazwisko autora rozdziału i tytuł rozdziału, następnie dopisek
„[w:]” i opis pracy zbiorowej. Po roku wydania, po przecinku, należy umieścić zakres stron
cytowanego rozdziału, np.:
Kuźmiński M.: Metody określania długości roboczej zęba [w:] Arabska-Przedpełska B., Pawlicka
H. (red.): Współczesna endodoncja w praktyce, wyd. 2. Bestom Dentonet.pl, Łódź 2012, s. 201–
212.

d) opis bibliograficzny dokumentu on-line i elektronicznego
Prócz głównych informacji bibliograficznych opis dokumentu dostępnego on-line lub
dokumentu elektronicznego powinien zawierać datę dostępu, źródło dokumentu, typ
nośnika, wersję (w zależności od rodzaju opisywanego dokumentu), np.:
Jodkowska E., Wagner L.: Wprowadzenie do stomatologii zachowawczej. CD-ROM. Bestom
Dentonet.pl 2009.
Ferreira B. i wsp.: Analysis of the stomatognathic system after anterior cruciate ligamentplasty. Open
J. Stomatol., 2012, 2, 2: 88–94 [dostęp 02.09.2012]. Dostępny w Internecie
‹http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=19616›.

e) opis bibliograficzny pracy nieopublikowanej
Zasadniczo w piśmiennictwie powinno się zamieszczać jedynie prace opublikowane, jednak
jeżeli zachodzi konieczność powołania się na źródło nieopublikowane, należy opatrzyć je
stosownym opisem – prace przyjęte do druku powinny zostać opatrzone dopiskiem
„w druku”; prace nieopublikowane, ale utrwalone, winny zawierać miejsce przechowywania
i technikę wykonania pracy, np.:
Banaszek K.: Postępowanie endodontyczno-chirurgiczne warunkujące szczelność okolicy
przywierzchołkowej korzenia zęba [komputeropis]. Instytut Stomatologii Akademii Medycznej,
Łódź 1999.

f) inne informacje
 pierwszym elementem opisu bibliograficznego pracy zbiorowej, w której nie podano
nazwiska redaktora lub pracy anonimowej jest tytuł;
 w wypadku braku w opisywanej publikacji informacji o miejscu wydania lub druku,
należy opatrzyć ją skrótem „b.m.”,
 w wypadku braku w opisywanej publikacji informacji o roku wydania lub druku, należy
opatrzyć ją skrótem „b.d.”,
 nazwiska podwójne zapisujemy z łącznikiem (-) bez oddzielania członów nazwiska
spacją,
 w przypadku dwóch imion autora ich inicjały zapisujemy bez spacji, jednak z kropką po
każdej literze.

