Literatūras un informācijas avotu saraksts ZPD un referātos

Piemērs

1. Apinis P. Uzveikt C hepatītu. Nacionālais apgāds, 2004, 116 lpp
2. Bēra I. Skolēna enciklopēdija, Zvaigzne ABC, 2002. 488 lpp
3. Populārā medicīnas enciklopēdija. Galvenā enciklopēdiju redakcija, Rīga, 1984, 623 lpp
4. Rozentāle B. Vīrushepatīti,// Sveiks un vesels// 1999. gada janvāris, 12.- 13. lpp
5. http://www.emedicia.lv/slimibas_hepatits-a.htm (pieejams 2007.g. 21. nov.)
Pamatprasības literatūras sarakstam:






vienotā numurētā secībā kārto pēc alfabēta, vadoties no autora (vai grāmatas nosaukuma) pirmā burta,
grāmatas u.c. drukātos materiālus raksta vispirms, bet elektroniskās adreses (kurām iekavās norāda
skatīšanas laiku), NEPĀRTRAUCOT NUMERĀCIJU, RAKSTA PĒC DRUKĀTAJIEM AVOTIEM
grāmatām sarakstā norāda kopējo tās lappušu skaitu, bet žurnāliem- lappuses, kurās konkrētais raksts
žurnālā atrodas
elektroniskajiem avotiem raksta pilnu (visu garo) adresi, bet iekavās norāda tā skatīšanas datumu
literatūras saraksts ir jāveido vienlaicīgi ar darba rakstīšanu, pierakstot pilnu informāciju par grāmatu
vai citu avotu

Atsauču noformēšana saistībā ar literatūras sarakstu
1. veids:
Atsauci savā rakstītajā tekstā darba autors noformē, kvadrātiekavās norādot divus skaitļus, kur pirmais nozīmē
avota kārtas numuru literatūras sarakstā, bet otrais- izmantoto vai citēto lappusi. Piemērs:[1; 231] – tātad šī
atsauce norāda, ka citāts ir no sarakstā esošās 1. Apiņa P. grāmatas 231. lpp.
2. veids:
Atsauci savā rakstītajā tekstā darba autors noformē, apaļajās iekavās norādot autoru, grāmatas izdošanas gadu
un izmantoto lappusi no minētās grāmatas. Piemērs:(Apinis, 2004, 231)- tātad šī atsauce tāpat norāda, ka citāts
ir no sarakstā esošās Apiņa P. 2004. gadā izdotās grāmatas 231. lpp.
Skolēni drīkst izvēlēties, kuru no abiem atsauču veidiem savā darbā lietot, saskaņo to ar darba vad.
Vieglāk, ērtāk ir lietot 2. veida atsauces, jo tad tās nav jālabo, ja gadījumā lit. sarakstā tiek ievietots vēl kāds
avots un saraksta numerācijā līdz ar to mainās kārtas numurs.
Atsauces jāraksta rindas vai rindkopas beigās, pabeidzot citātu vai teksta pārstāstu, tās jāraksta iespējami bieži
un norādot konkrētu izmantoto lpp, (nevis ”no...līdz”), tātad vienā rakstītajā lappusē vajadzētu būt vairākām
atsaucēm no viena vai dažādiem avotiem.
Atsauci uz elektronisku avotu norāda iekavās ar vienu ciparu, kurš ir elektroniskās adreses kārtas numurs
sarakstā. Piemērs: [ 5]- šāda atsauce rāda, ka autors ir izmantojis literatūras sarakstā esošo elektronisko adresi
ar kārtas numuru 5.
Atsauces katrā darbā ir jālieto obligāti - gan rakstītajā tekstā, gan arī pie izmantotajiem attēliem, shēmām
vai tabulām. Atsauces pierāda autora prasmi, viņa rīcības korektumu, novērš plaģiātismu.
Visi minētie noteikumi attiecas gan uz referātiem, gan uz ZPD.
Skaidrīte Ozoliņa, 25.11. 2013.

