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Uzupełnienie
do

Podstawowych

nr

1

standardów edytorskich

naukowych tekstów psychologicznych
w języku polskim na podstawie reguł

APA

Uzupełnienie dotyczy poprawnego zapisu bibliograficznego
wystąpień konferencyjnych (pkt. 1), materiałów pobranych
z Internetu, innych niż książki, rozdziały w książkach i artykuły w czasopismach (pkt. 2) oraz niepublikowanych prac
magisterskich lub doktorskich (pkt. 3).
1. Poprawny zapis bibliograficzny wystąpień na konferencjach
1.1. Zapis bibliograficzny referatu wygłoszonego na konferencji powinien wyglądać następująco:
Autor, A., Autor, B. (rok, miesiąc). Tytuł wystąpienia w języku,
w jakim zostało wygłoszone. Referat na Nazwa konferencji,
Miasto konferencji, Kraj.

1.2. Zapis bibliograficzny posteru zaprezentowanego na
konferencji powinien wyglądać następująco:
Autor, A., Autor, B. (rok, miesiąc). Tytuł wystąpienia w języku,
w jakim zostało wygłoszone. Poster na Nazwa konferencji,
Miasto konferencji, Kraj.

Uwaga dodatkowa:
W zapisie bibliograficznym wystąpienia konferencyjnego
w Polsce można zrezygnować z zapisu kraju i podać tylko
miasto, w którym odbyła się konferencja.
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2. Poprawny zapis bibliograficzny materiałów z Internetu,
innych niż książki, rozdziały w książkach i artykuły w czasopismach, został zaprezentowany w tabeli 1.
Tabela 1

Poprawny zapis bibliograficzny materiałów z Internetu, innych niż książki, rozdziały w książkach i artykuły w czasopismach
Autor

Tytuł

Data
powstania
tekstu

Poprawny zapis

jest

jest

jest

Autor, A. (rok). Tytuł dokumentu. Pobrane z http://www.
adresstrony
Jeśli jest to jakiś specyficzny rodzaj dokumentu (np.
wpis na blogu, list, plik danych, notatki z wykładu,
program komputerowy), należy to opisać w nawiasach
kwadratowych bezpośrednio za tytułem dokumentu:
Autor, A. (rok). Tytuł dokumentu [Rodzaj dokumentu].
Pobrane z http://www.adresstrony
Np. Kowalski, J. (2012). Osobowość [Notatki z wykładu].
Pobrane z www.psychologia.pl/notatki.Kow

brak

jest

jest

Tytuł dokumentu. (rok). Pobrane z http://www.adresstrony

jest

brak

jest

Autor, A. (rok). [Rodzaj dokumentu]. Pobrane z http://
www.adresstrony
W przypadku braku tytułu dokumentu należy podać w kwadratowych nawiasach krótki opis rodzaju
dokumentu

jest

jest

brak

Autor, A. (b.d.). Tytuł dokumentu. Pobrane z http://
www.adresstrony
W przypadku braku daty publikacji oraz powstania
tekstu, należy zastąpić ją skrótem b.d. (brak daty)

brak

brak

jest

[Rodzaj dokumentu]. (rok). Pobrane z http://www.
adresstrony

brak

jest

brak

Tytuł dokumentu. (b.d.). Pobrane z http://www.adresstrony

jest

brak

brak

Autor, A. (b.d.). [Rodzaj dokumentu]. Pobrane z http://
www.adresstrony

brak

brak

brak

[Rodzaj dokumentu]. (b.d.). Pobrane z http://www.
adresstrony
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Uwaga dodatkowa:
Jeśli zapis zawiera numer DOI, nie należy podawać dodatkowo adresu www strony internetowej. Jeśli numer DOI
jest niedostępny wystarczy podać adres www strony, z której
pobrano materiały. Nie należy podawać daty pobrania materiałów z Internetu lub daty oglądania witryny, chyba że źródło,
z którego pobraliśmy informacje może ulec zmianie (np. artykuły na Wikipedii). Nie należy stawiać kropki na końcu zapisu
bibliograficznego zamykanego przez adres www lub numer DOI.
3. Poprawny zapis bibliograficzny niepublikowanych prac
magisterskich lub doktorskich.
Zapis niepublikowanych prac magisterskich lub doktorskich
jest podobny do zapisu bibliograficznego książek. Dodatkowo
zawiera informację o rodzaju pracy. Zapis powinien wyglądać
następująco:
Autor, A. (rok). Tytuł pracy (Niepublikowana praca magisterska). Nazwa Uczelni. Miasto siedziba uczelni.
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