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Przypisy
Przywołania opracowań książkowych - wg schematu:
autor książki, tytuł, miejsce i rok wydania, strona
PRZYKŁAD
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 59.
В.И. Якунин, Современные проблемы геополитики России, Москва 2011, с. 34-35.
Przywołania opracowań z prac zbiorowych - wg schematu:
autor opracowania, tytuł opracowania,[w:] autor (red.), tytuł pr. zbiorowej, miejsce i rok
wydania, strona
PRZYKŁAD
A. Łaszczuk, Analiza geopolityczna potęgi państw, [w:] Z. Lach, J. Wendt (red.), Geopolityka.
Elementy teorii, wybrane metody i badania, Częstochowa 2010, s. 69-80.

M. Broda, Mocarstwowy imperatyw i imperialno-autorytarne fatum współczesnej
Rosji? [w:] S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa
2015, s. 19-37.
Przywołania z gazet i czasopism - wg schematu:
autor artykułu, tytuł, „Tytuł Gazety" nr, data wydania, strona
PRZYKŁAD
M. Ostrowski, Jak grać Rosją, „Polityka” nr 36, 04.09.2010, s. 84-87.
A.B. Ниязов, Евразийский контрглобализм — будущее России, „Независимая газета”
2001, 3 февраля.
Przywołania z Internetu - wg schematu:
autor tekstu (jeśli występuje), tytuł opracowania, adres strony internetowej, data
dostępu.
PRZYKŁAD
B. Niemcow, Koniec projektu „Noworosja”,
http://geopolityka.net/borys-niemcow-koniec-projektu-noworosja/ [dostęp:
12.06.2015].
И. Иванов, В поисках нового мира,
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-poiskakh-novogo-mira/
[21.01.2020]
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