Exemplu: (Petrescu 1994, 30), unde Petrescu = numele autorului, 1994 = anul
apariției lucrării citate, 30 = pagina)
• în

cazul în care autorul este menţionat în bibliografie cu două texte apărute în acelaşi
an, ele vor fi distinse prin adaosul unei litere (a, b etc.) adăugate după anul apariţiei;

Exemplu: (Barbu 2000a, 55)
(Barbu 2000b, 138)
• abrevieri:
o apud

(prepoziție lat. = după), pentru a indica un citat preluat prin intermediar
(nu din original);
o idem = acelaşi autor;
o ibidem = în acelaşi loc, deci același titlu; pagina apare notată doar dacă este
alta;
o vezi – pentru trimitere la o ediţie fără a mai specifica pagina;
o cf. (lat. confer = compară), pentru a trimite la o sursă care susţine alte puncte
de vedere (a nu se confunda cu vezi!);
o passim = pentru a cita sintagme, pasaje, idei ce se regăsesc în mai multe
locuri din aceeași sursă:
Exemple:
o „...” (Blaga 1988, 345);
o „...” (Novalis, apud Huch 2011, 78);
o „...” (Petrescu 1994, 98) [...] „...” (ibidem) [...] „…” (ibidem, 99);
o „...” (idem 1989, 23);
o „…” (Liiceanu 2019, 55, 64 passim);
o doi sau mai mulți autori: „…” (Chevalier, Gheerbrant 1982, 35);
o linkuri/resurse online: „...” (Bâgiu 2014, 16); „...” (Ciotloș 2012); ‘...’
(https://dexonline.ro/definitie/noologie);

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:
Fiecare articol sau studiu este însoţit obligatoriu de o bibliografie, unde sunt
menționate toate lucrările utilizate în elaborarea textului.
• font: în Times

New Roman; dimensiunea 10, spațiat la 1,5 rânduri, aliniere stânga
dreapta (Justify);
• după fiecare referință se pune punct;
• autorul se scrie cu caractere normale;
• titlul cărţii sau studiului se scrie cu italice;
• ordinea referinţelor: autor (nume, prenume). an. titlu. (ediţie, prefaţă, postfaţă,
traducere, dacă sunt menționate pe pagina de titlu). localitate: editură;
• pentru articole: autor (nume, prenume). an. titlul articolului (cu italice). În „titlul
revistei” (între ghilimele), anul de apariție, nr., paginile între care se găsește întregul
articol;
• după linkurile bibliografiei de pe internet se menționează data consultării.

