
Styl APA
przewodnik



Styl APA to zestaw reguł opracowanych w celu ujednolicenia piśmiennictwa
naukowego. APA powstał w latach 80. i do dziś stanowi jeden z podstawowych
stylów tworzenia przypisów, cytowań i bibliografii.

Również w Avancie przyjęliśmy standardy APA. Ten krótki przewodnik przedstawia
najbardziej typowe przypadki. Szczegółowe omówienie stylu znaleźć można
TUTAJ (ang) oraz TUTAJ (pol).

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html
http://www.iibnp.uz.zgora.pl/images/konferencje/2016_-_OSOBY_Z_NIEPE%C5%81NOSPRAWNO%C5%9ACIAMI_NA_WSP%C3%93%C5%81CZESNYM_RYNKU_PRACY/APA.pdf
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_style_introduction.html


Cytaty liczące do czterdziestu słów umieszczamy
w obrębie tekstu w cudzysłowie.

cytow
ania

Cytaty o długości przekraczającej czterdzieści słów
wyodrębniamy w osobnym akapicie. Najlepiej
wyróżnić je przez zapisanie mniejszą czcionką, ale
nie za pomocą kursywy ani cudzysłowu.

Wyodrębniając słowa, stosujemy cudzysłów,
w przypadku słów w innym języku – kursywę.



Stosujemy przypisy wewnątrztekstowe:

• (Smith, 2018)

• (zob. Smith, 2018)

• (Smith, 2018, s. 22)

W przypadku kilku prac przypisy rozdzielamy
średnikiem: (Kowalski, 2017; Smith, 2018)

Jeśli nazwisko autora/autorki zostało niedawno
przytoczone, wystarczy w przypisie podać tylko
rok wydania: (1989)

Jeśli wciąż mowa o tym samym źródle, wystarczy
podać numer strony (z "s."): (s. 120)

Dlatego też nie stosujemy skrótów: ibidem/idem
oraz tamże/tenże

W przypadku tekstu napisanego przez dwie osoby,
nazwiska rozdzielamy łącznikiem „i”

W przypadku tekstu napisanego przez trzy lub
więcej osób, stosujemy skrót: (Varela i in., 1991)

W przypadku kilku prac tego samego autorstwa,
które opublikowano w tym samym roku, kolejne
pozycje oznaczamy kolejnymi literami alfabetu:
(Smith, 2018a; 2018b)

� Dzięki afordancjom pewne działania są możliwe; dzięki znacznikom natomiast możliwości te zostają
sprecyzowane, użytkownik otrzymuje pewne wyczuwalne sygnały, co może zrobić.

przypisy

Przypisy dolne stosujemy tylko wtedy, gdy
zawierają dodatkową informację. Część formalną
(autorstwo/rok/strona) zapisujemy tak jak
w przypisach wewnętrznych.



Prosimy zwracać uwagę na szczegóły,
np. kropki, przecinki, inicjały itp.

W przypadku danych
redaktorki/redaktora inicjał imienia
stawiamy przed nazwiskiem.

Numery stron rozdziałów w takim
zapisie zawsze poprzedzamy „s.”

Źródła wymieniamy w porządku alfabetycznym
(w odniesieniu do nazwisk pierwszych autorów/autorek danego
źródła). W przypadku kilku publikacji tego samego autora/autorki

wymieniamy je chronologicznie.

bibliografia



tom(numer)

Samodzielne dostosowywanie bibliografii do
danego stylu wymaga uważności i dokładności. Dlatego

zachęcamy do korzystania z oprogramowania do
automatycznego dodawania przypisów oraz generowania
bibliografii w wybranym stylu. Do takich programów należy

Mendeley, Zotero i in.

bibliografia

Zamieszczamy pełny link oraz
datę pozyskania (dostępu do
tekstu) w nawiasie.
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