
Wskazówki dla Autorów - Styl APA

P R ZY P I S Y   B I B L I O G R A F I C Z N E:

„(…) według autora książki (Grygajtis, 2006, s. 9) uważa, że Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w 
Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza.(…)”

 

 W nawiasie okrągłym wpisywane są nazwisko autora oraz rok ukazania się publikacji, numery
stron podawane są w przypadku dosłownego cytowania tekstu. Zgodnie z Standardem APA 
nazwiska, rok oraz numery stron oddzielone są przecinkiem.

 Jeżeli publikacja posiada 2 autorów podajemy ich nazwiska oddzielone są przecinkiem:

 Gdy publikacja posiada trzech, czterech lub pięciu autorów, w pierwszym cytowaniu 
wymieniamy wszystkich, a przy następnych jedynie pierwszego zastępując pozostałych 
skrótem „i in.”:

 Cytowanie jednocześnie dwóch lub więcej publikacji różnych autorów: autorów wymieniamy 
w kolejności alfabetycznej, oddzielając odniesienia do ich publikacji średnikiem.

 Cytowanie więcej niż jednej publikacji autora: po nazwisku autora wpisujemy chronologicznie
lata ukazania się publikacji.

 Jeżeli obie publikacje zostały wydane w tym samym roku, po jego podaniu wpisuje się litery 
alfabetu. Socjolog jest to osoba, która potrafi wyzwolić się ze swoich bezpośrednich 
uwarunkowań i zobaczyć rzeczy w szerszym kontekście.

 Gdy autorzy noszą to samo nazwisko, publikacje rozróżnia się stawiając pierwszą literę 
imienia przed nazwiskiem autora.

 Gdy powołanie się na publikację ma pośredni charakter, należy podać dane źródła 
pierwotnego, następnie wyrażenie „za”, a na końcu dane źródła wtórnego, w którym podane 
zostało źródło pierwotne.

 Cytowanie dosłowne: gdy przytaczany fragment ma ponad 40 słów, należy umieścić go w 
osobnym akapicie z wcięciem, bez cudzysłowu oraz tekst powinien być poprzedzony i 
zakończony wolnym wierszem. Gdy przytaczany fragment jest krótszy niż 40 słów, należy 
umieścić go w linii właściwego tekstu, w cudzysłowie.

O P I S  B I B L IO G R A F I C Z N Y:

 Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.

 Bibliografia tworzona jest na osobnej stronie, na końcu dokumentu.

 Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne 
wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem.

Opis bibliograficzny książki (jeden do trzech autorów)
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Artykuł w wydawnictwie zwartym
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Artykuł w wydawnictwie ciągłym
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Dokumenty elektroniczne
Słowińska, K. (2010). Społeczny świat hodowców gołębi pocztowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 
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Więcej np. na stronie: http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/wp-
content/uploads/2016/10/Redagowanie-tekstow-APA.pdf
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