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Primární zdroj pro přebírání údajů je titulní strana (úvodní obrazovka,
homepage, lícová strana mapy, pak až rub nebo obálka).
Jména uvádíme podle příjmení velkým písmem, (křestní jméno malým, jména
dalších autorů se zaznamenávají v přímém pořadí, pokud je to žádoucí (př.
MURET, Pierre a Philippe SAGNAC)
Název by měl být uveden v takové formě, v jaké se nachází v preferovaném
prameni informací citovaného dokumentu. Název je odlišen kurzívou. Název,
který je příliš dlouhý, se zkracuje vynecháním některých slov tečkami … Název,
který je nejasný, lze vysvětlit v hranatých závorkách za názvem (př. Statistical
digest of the war. [1939-1945])
Podnázvy by měly být uvedeny tehdy, pokud poskytují zásadní informace k
obsahu citovaného inf. zdroje, jinak se vynechávají.
Vydání by mělo být uvedeno včetně symbolů tak, jak se objevuje v preferovaném
prameni informací citovaného dokumentu (př. 3rd ed., revised.); místo vydání
uvádíme v 1. pádě; u vydavatelství neuvádíme s.r.o., a.s., Ltd.
Datum vydání – běžně je dostačující rok, ale pro některé druhy (online zdroje,
noviny, TV), je též nezbytný měsíc a den, někdy i přesný čas.
Pokud má citovaná jednotka mezinárodní standardní číslo (ISBN, ISMN) nebo
identifikátor (DOI), musí být uveden. V ČR ISBN až po roce 1989 (neexistuje –
neuvedeme – citace OK).
Identifikátor DOI je preferován před adresou URL, která se může měnit.

Metody citace – vztahy mezi odkazy v textu a bibliografickou citací (propojení
odkazu s citací) – tři způsoby:
1. Jméno-datum (Harvardský systém) – jméno a rok v kulatých závorkách,
pokud jméno přirozeně v textu, pak v závorce jen rok, strana. Seznam pak uspořádán
podle abecedy podle příjmení autorů s rokem vydání.
2. Forma číselného odkazu – číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách
nebo v horním indexu odkazujeme v textu na informační zdroje v pořadí, v jakém jsou
citovány poprvé. Následné odkazy určitého inf. zdroje obdrží stejné číslo jako první.
Pokud odkazujeme části inf. zdroje, uvádí se po číslicích čísla stránek. Citace pak
uspořádány v číselné řadě v číslovaném seznamu.
3. Průběžné poznámky – číselné odkazy v textu, závorkách nebo horním indexu
odkazují na poznámky číslované v pořadí, v jakém se objeví v textu. Poznámky obsahují
citace citovaných inf. zdrojů. Každá citace i stejného inf. zdroje obdrží zvláštní číslo.
Poznámka, která odkazuje na inf. zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď
opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými
čísly stránek.

