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Ηοω Το Χιτε Α Σπεχιφιχ Χηαπτερ | ααδ737β0557364δφ5δεδ60δ1918βχχχ6
Ιφ ψου αλλψ νεεδ συχη α ρεφερρεδ ηοω το χιτε α σπεχιφιχ χηαπτερ εβοοκ τηατ ωιλλ χοµε υπ ωιτη τηε µονεψ φορ ψου ωορτη, γετ τηε υνχονδιτιοναλλψ βεστ σελλερ φροµ υσ χυρρεντλψ φροµ σεϖεραλ πρεφερρεδ αυτηορσ. Ιφ ψου δεσιρε το ωιττψ βοοκσ, λοτσ οφ νοϖελσ, ταλε, ϕοκεσ, ανδ µορε φιχτιονσ χολλεχτιονσ αρε πλυσ λαυνχηεδ, φροµ βεστ σελλερ το ονε οφ τηε µοστ χυρρεντ ρελεασεδ.
Ψου µαψ νοτ βε περπλεξεδ το ενϕοψ εϖερψ εβοοκ χολλεχτιονσ ηοω το χιτε α σπεχιφιχ χηαπτερ τηατ ωε ωιλλ νο θυεστιον οφφερ. Ιτ ισ νοτ γοινγ ον φορ τηε χοστσ. Ιτ∋σ ϖερψ νεαρλψ ωηατ ψου χραϖινγ χυρρεντλψ. Τηισ ηοω το χιτε α σπεχιφιχ χηαπτερ, ασ ονε οφ τηε µοστ φυνχτιονινγ σελλερσ ηερε ωιλλ εντιρελψ βε αχχοµπανιεδ βψ τηε βεστ οπτιονσ το ρεϖιεω.
Ηοω Το Χιτε Α Σπεχιφιχ
Χρεατινγ χιτατιονσ φορ εντιρε βοοκσ ισ ονε τηινγ, βυτ ωηατ ηαππενσ ωηεν ψου νεεδ το χιτε α σπεχιφιχ χηαπτερ ωιτηιν τηατ βοοκ? Τηισ ΕασψΒιβ χιτατιον γυιδε ωιλλ γο οϖερ τηε χορρεχτ ωαψ το χρεατε αν ΑΠΑ χηαπτερ χιτατιον φορ χηαπτερσ φροµ βοτη πριντεδ βοοκσ ανδ διγιταλ βοοκσ, ασ ωελλ ασ ηοω ψου χαν υσε τηισ ινφορµατιον το χιτε τηινγσ λικε σεχτιονσ, παραγραπησ, παγεσ, ανδ µορε.
Ηοω το Ωριτε Γυιδε: Ηοω το Χιτε Οτηερ Παπερσ ιν Ψουρ Παπερ
Ωηεν α σπεχιφιχ παγε, σεχτιον, εθυατιον, ορ οτηερ διϖισιον οφ τηε ωορκ ισ χιτεδ, ιτ φολλοωσ τηε δατε, πρεχεδεδ βψ α χοµµα. Ωηεν α ϖολυµε ασ α ωηολε ισ ρεφερρεδ το, ωιτηουτ α παγε νυµβερ, ϖολ. ισ υσεδ. Φορ ϖολυµε πλυσ παγε, ονλψ α χολον ισ νεεδεδ. Τηε ν ιν τηε Φισχηερ ανδ Σιπλε εξαµπλε βελοω ινδιχατεσ ∀νοτε∀ (σεε 14.164).
Οϖερϖιεω − Χιτινγ σουρχεσ − ΛιβΓυιδεσ ατ ΜΙΤ Λιβραριεσ
Βηυταν (/ β υ? ? τ ?? ν / (); ∆ζονγκηα: ??????????, ροµανιζεδ: ∆ρυκ Ψυλ, [?υκ??.ψ??]), οφφιχιαλλψ κνοων ασ τηε Τηυνδερ δραγον εµπιρε (∆ζονγκηα: ??????????????, ροµανιζεδ: ∆ρυκ Γψαλ Κηαπ), ορ λεσσ χοµµονλψ ∀Τηε κινγδοµ οφ Βηυταν∀ ισ α λανδλοχκεδ χουντρψ ιν τηε Εαστερν Ηιµαλαψασ.Ιτ ισ βορδερεδ βψ Χηινα το τηε νορτη ανδ Ινδια το τηε σουτη.
Αψν Ρανδ − Ωικιπεδια
Χιτε σπεχιφιχ παρτσ οφ α σουρχε φορ εξαµπλε, παγε ρανγεσ, ταβλεσ, ορ φιγυρεσ ιν τηε τεξτ ιν ΑΠΑ Στψλε βψ αδδινγ ινφορµατιον αβουτ τηε παρτ το α στανδαρδ ιν−τεξτ χιτατιον ανδ ωριτινγ α στανδαρδ ρεφερενχε λιστ εντρψ. Ιτ ισ ποσσιβλε το χιτε α σπεχιφιχ παρτ οφ α σουρχε ωηετηερ ψου αρε παραπηρασινγ ορ διρεχτλψ θυοτινγ.
Ωαρσαω − Ωικιπεδια
Χιτε το ονε σουρχε πυβλισηεδ βψ αν ιντερνατιοναλ οργανιζατιον, ιφ τηε τρεατψ αππεαρσ τηερειν. Ιφ νοτ, τηεν χιτε το αν οφφιχιαλ σουρχε πυβλισηεδ βψ ονε οφ τηε στατε παρτιεσ το τηε αγρεεµεντ, ινδιχατινγ τηε ναµε οφ τηε ϕυρισδιχτιον ιν παρεντηεσεσ ιφ ιτ ισ νοτ χλεαρ φροµ τηε χοντεξτ.
Ενγλιση Λανγυαγε Αρτσ Στανδαρδσ ≈ Ηιστορψ/Σοχιαλ Στυδιεσ ...
Υσε τηε ςερσιον ελεµεντ το σπεχιφψ τηατ τηε ωορκ ψου αρε χιτινγ ισ αν ε−βοοκ τηατ ισ, α βοοκ τηατ λαχκσ α ΥΡΛ ανδ τηατ ψου υσε σοφτωαρε το ρεαδ ον α περσοναλ δεϖιχε ορ χοµπυτερ. ΜΛΑ Ηανδβοοκ. 9τη εδ., ε−βοοκ εδ., Μοδερν Λανγυαγε Ασσοχιατιον οφ Αµεριχα, 2021. Ε−βοοκσ µαψ ηαϖε βεεν πυβλισηεδ ιν διφφερεντ φιλε
Βασιχ Λεγαλ Χιτατιον − Χορνελλ Υνιϖερσιτψ
Χλοσεδ Μεµοριαλ ∆αψ: Μονδαψ, Μαψ 31, 2021 ανδ Φριδαψ, ϑυλψ 2, 2021.
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