
O redagowaniu opracowań wewnętrznych IBW PAN

Biblioteka w uzgodnieniu z Dyrekcją zwraca się z prośbą o redagowanie okładek i stron ty-
tułowych opracowań wewnętrznych według załączonego schematu. W szczególności wskazane jest

przestrzeganie następujących zasad:

1. Na okładce (strona firmowa) powininno się umieszczać jedynie autorów, tytuł oraz miejsce,

miesiąc i rok wydania.

2. Należy w miarę możności unikać w tytule sformułowań takich jak „Sprawozdanie z...”, „Raport

z...” itp. Jeżeli już chce się wstawić taką informację, to niech będzie ona w podtytule. Najprościej,

jeśli tytułem będzie nazwa tematu lub zadania badawczego.
3. Strona pierwsza (tytułowa) zawiera informacje szczegółowe na temat opracowania i różni się – jak

w załączonych przykładach – w zależności od rodzaju opracowania (statutowe, prace zlecone...).

4. Jeśli to możliwe, różne opracowania (dot. różnych zadań, autorów itp.) powinny być w osobnych

egzemplarzach.
5. Zbiór niezależnych opracowań w jednym egzemplarzu powinien mieć jeden wspólny tytuł

(z uwzględnieniem p. 2.) i koniecznie spis treści z wymienieniem poszczególnych części.

Gorąco apelujemy o stosowanie się do tych uwag, bo pomoże to w prawidłowym katalogowaniu
opracowań, a użytkownikom biblioteki w wyszukiwaniu potrzebnych egzemplarzy.

Załączniki – przykłady:

– okładka (2 strony)
– strona tytułowa dla opracowania statutowego

– strona tytułowa dla ekspertyzy
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Wyniki badań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność Zleceniodawcy oraz Instytutu
Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane przez inne
instytucje lub osoby jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy i IBW PAN. Konieczne jest
również powołanie się na autorów i tytuł opracowania.
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