Geneza powstania programu APA STYL
Od pierwszego numeru w roku 2014 (Nr 63) vol. 23(1) w Przeglądzie Naukowym Inżynieria i
Kształtowanie Środowiska zmienił się sposób formatowania opisów bibliografii i powołań w tekście
na zamieszczone w zestawieniu literatury pozycje. Od podanego numeru stosowany jest powszechnie
używany w literaturze naukowej międzynarodowy system APA. Zmiana powyższa związana jest
między innymi z indeksowaniem od numeru 22(1) artykułów Przeglądu w bazie SCOPUS. W związku z
powyższym prosimy o formatowania bibliografii w składanych do recenzji artykułach zgodnie z
wymaganiami stylu APA.
Mamy świadomość, że ręczne sformatowanie bibliografii jest żmudne, czasochłonne i w trakcie jego
wykonywania bardzo łatwo jest popełnić błędy. W przypadku bardziej złożonych powołań występują
liczne wątpliwości co do obowiązujących reguł (instrukcja stylu APA liczy ponad 200 stron!). Istnieją
specjalistyczne narzędzia wspomagające takie formatowanie, jednak najczęściej są one płatne.
Można do tego celu użyć narzędzia udostępnionego w edytorze Word, jednak należy liczyć się z jego
wieloma ograniczeniami. Podstawowym jest brak możliwości kopiowania informacji do formularza, w
którym definiowana jest pozycja bibliograficzna. Ponad to nie jest tam prowadzona żadna kontrola
kompletności i poprawności wprowadzanych danych bibliograficznych oraz trudności z
wprowadzeniem do opisu pewnych danych (np. numeru DOI).
Biorąc pod uwagę podane wskazania Redakcja Przeglądu przygotowała specjalny program APA Styl,
który z jednej strony ułatwi Państwu pracę, a z drugiej uprości pracę Redakcji i Wydawnictwa podczas
korekty przygotowanych przez Państwa tekstów. Program obsługuje następujące typy powołań:
artykuł w czasopiśmie posiadającym wersję drukowaną lub elektronicznym, książka, rozdział w
książce, monografia, praca magisterska lub doktorska, strona internetowa, dokument dostępny w
Internecie, norma, akt prawny. W przypadku innych, znacznie rzadziej używanych typów powołań
(film, gazeta, wywiad itp) proszę korzystać z opisów formatowania i dostępnych przykładów
podanych w instrukcji formatowania bibliografii. Program oprócz utworzonych opisów
bibliograficznych tworzy i zapisuje powołania na daną pozycję, jakie trzeba zastosować w tekście
przygotowywanego artykułu.
Redakcja zdecydowanie rekomenduje zamiast formatowania ręcznego opisów bibliograficznych
stosowanie programu APA Styl (lub ewentualnie formularzy Word). Pozwoli to uniknąć wielu
błędów.

