dr Tomasz Sieczkowski
Metodyka pisania tekstów filozoficznych (filozofia)
Pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie (okcydentalistka)

STANDARDY EDYTORSKIE według APA

BIBLIOGRAFIA (LITERATURA)
Książka:

Makuszyński, J. (1987). Dwie koncepcje prawdy. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Książka pod redakcją:

Makuszyński, J. (red.) (1987). Dwie koncepcje prawdy. Lublin: Wydawnictwo
KUL.
Rozdział w książce:

Nowakowski, B. (1999). O szczęśliwości. W: R. Małek (red.). Historia uczuć (s.
123-154). Warszawa: PWN.
Artykuł w czasopiśmie:

Markowska, A. (2003). Etnocentryzm Rorty’ego. Przegląd Filozoficzny, 24, 1232.
Tekst (jakikolwiek) ze źródła internetowego:
Do odpowiedniego adresu bibliograficznego dopisujemy: „Pobrane z: adres strony internetowej”.

Markowska, A. (2003). Etnocentryzm Rorty’ego. Przegląd Filozoficzny, 24, 1232. Pobrane z: www.pif.pl.
Przekład:

Johnson, M. (2000). Granice wiedzy. Tłum. W. Janik. Warszawa: Spacja.

Pozycje w bibliografii umieszczone powinny być alfabetycznie, niezależnie od tego, czy są
samodzielnymi książkami, artykułami w czasopismach, rozdziałami monografii czy
odsyłaczami do tekstów umieszczonych w Internecie.
Pozycje jednego Autora umieszczamy chronologicznie, od najstarszej do najnowszej.
Pozycje jednego Autora z tego samego roku umieszczamy alfabetycznie z dopiskiem „a”, „b”
itd.
Pozycji w bibliografii nie powinno się numerować.

Możemy też korzystać ze skrótów:
zob. – bezpośrednie odniesienie do publikacji bądź stanowiska
por. – odniesienie do innych poglądów niż stanowisko autora pracy

FORMATOWANIE TEKSTU: DWA STANDARDY

W Polsce wciąż nie istnieje jeden powszechny standard formatu tekstów naukowych, dlatego
wcześniej czy później spotkacie się przynajmniej z dwoma takimi standardami lub ich mutacjami. W
waszych pracach zaliczeniowych pisanych w czasie studiów powinniście używać reguł formatowania
tekstów zgodnych z formatem APA (szczegółowe informacje na temat reguł APA znajdziecie w
oddzielnym pliku zamieszczonym na mojej stronie).

Reguły APA

System klasyczny

Czcionka

tekst zasadniczy: czcionka 12 pt, odstęp 1,5;
przypisy: czcionka 10 pt, odstęp 1,5.

tekst zasadniczy: czcionka 12 pt, odstęp 1,5;
przypisy: czcionka 10 pt, odstęp 1,5.

Motta

wyrównane do prawej, kursywą, czcionką
wielkości 10 pt.
czcionką pogrubioną, wyrównane do lewej
strony.
wewnątrz tekstu czcionką normalną (nie
kursywą!) i w znakach cudzysłowu.
Większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.,
wyjustowane

wyrównane do prawej, kursywą, czcionką
wielkości 10 pt.
czcionką pogrubioną, wyrównane do lewej
strony.
wewnątrz tekstu czcionką normalną (nie
kursywą!) i w znakach cudzysłowu.
Większe cytaty wyodrębnione, czcionka 10 pt.,
wyjustowane

Zawsze przed kropką kończącą zdanie a po znaku
cudzysłowu

Zawsze przed kropką kończącą zdanie a po
znaku cudzysłowu

Bezpośrednio w tekście, z podaniem nazwiska
autora, roku wydania i numeru strony, np.

W przypisie

Śródtytuły
Cytaty
Większe
cytaty
(powyżej 2
zdań)
Numer
przypisu
Odniesienie
bibliograficzne
Bibliografia

(Bogusławski, 2010, s. 12)
Konieczna, wg wzoru przedstawionego na
wcześniejszych zajęciach

Niekonieczna

