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[b.m.] = bez miejsca lub s.l. (= sine loco) 

[b.r.] = bez roku lub s.a. (= sine anno) 

cz. = część 

i in. = i inni lub et al. (= et alii) 

oprac. = opracowanie, opracował/ła/li/ły 

podk. = podkreślenie  

pod red.= pod redakcją 

popr. = poprawione 

poszerz. = poszerzone 

przedm. = przedmowa 

posł. = posłowie 

przejrz. = przejrzane 

przekł. = przekład 

przeł. = przełożył/ła/li 

red. = redakcja 

rozszerz. = rozszerzone 

s. = strona/y 

skróc. = skrócone 

t. = tom 

tłum. = tłumaczenie, tłumaczył/ła/li/ły 

uzup. = uzupełnione, uzupełnił/ła/li 

vol. = wolumen 

wyd. = wydanie 

wydaw. = wydawnictwo 

z. = zeszyt 

zm. = zmienione     

ca (circa) = ok. (około) 

cf. (confer) = por. (porównaj) 

v. (vide) = zob. (zobacz) 

id. (idem) – tenże [zastępuje imię i nazwisko autora (r. męski)] 

ead. (eadem) – taż, ta sama [zastępuje imię i nazwisko autorki (r. żeński)]  

ibid. (ibidem) – tamże [zastępuje dane bibliograficzne podane w przypisie bezpośrednio 

poprzedzającym, tyle co: jak wyżej] 

op. cit. (opus citatum) – dz. cyt. (dzieło cytowane) [zastępuje dane bibliograficzne: tytuł, 

podtytuł, adres wydawniczy dokumentu już raz opisanego we 

wcześniejszym przypisie, nie zastępuje stron cytowania] 

loc. cit. (loco citato) – m. cyt. (miejsce cytowane) [zastępuje dane bibliograficzne: tytuł, 

podtytuł, adres wydawniczy dokumentu już raz opisanego we 

wcześniejszym przypisie wraz ze stroną/ami] 

passim – niemal wszędzie [zastępuje numery stron, jeśli odsyłamy czytelnika do informacji 

zamieszczonej na większości stron przywoływanego dokumentu; stosowane także 

w indeksach] 

nb. (nota bene) = notabene – zauważ dobrze; do tego; nawiasem mówiąc, prawdę mówiąc 

sic! (!) – tak!, tak właśnie! – uwaga umieszczana po zacytowanym wyrazie lub zwrocie, 

stwierdzająca, że tak było w tekście oryginalnym; ironiczna 

uwaga odręczna na marginesie 

resp. (respective) – odnośnie, względnie 

sc. lub scil. (scilicet) = oczywiście, tak jest, bez wątpienia – używamy jako odpowiednika dla 

wyrażeń: to jest, to znaczy, mianowicie 


