დანართი 3
სტუ-ის შრომების კრებულში გამოყენებული ლიტერატულის გაფორმების წესი
APA (American Psychological Association – ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოციაცია) სტილი
შექმნილია 1924 წელს.
•

სტატიაში ლიტერატურა უნდა იყოს წარმოდგენილი ინგლისურ ენაზე!

•

ფაილის ბოლო ნაწილში ნახავთ ინსტრუქციას თუ როგორ ჩავამატოთ წყაროების
მოკლედ მითითება ტექსტში და ლიტერატურის სია MS Word-ის მეშვეობით.

როდესაც იყენებთ პირდაპირ ციტატას ან აჯამებთ ტექსტს, ან პერიფრაზს აკეთებთ, თქვენ უნდა
მიუთითოთ წყარო, ტექსტში ჩაწერილი ციტატის სახით. ის ფრჩხილებში ჩაიწერება და შეიცავს
შემდეგ ინფორმაციას:
• წყაროს ავტორის (ავტორების) გვარს, თუ უკვე მითითებული არ არის ტექსტშივე;
• თუ ავტორი არ არის ცნობილი, ჩაწერეთ წყაროს სათაურის პირველი რამდენიმე სიტყვა;
• გამოცემის წელი;
• თუ წელი არ არის ცნობილი, ჩაწერეთ n.d. (no date – თარიღი არ არის);
• გვერდის ნომერს/ნომრებს, თუ ეს შესაძლებელია;
• თუ წყაროს არ აქვს გვერდის ნომერი, მაგრამ ნომრავს აბზაცებს, შეგიძლიათ მიუთითოთ
აბზაცის ნომერი წინ მდგომი აბრევიატურით „para.“ (პარ).

მოკლე ციტატის მაგალითები:
-

-

ლიმ (2007) თქვა: „კრიტიკულად აზროვნების უნარი საჭიროა ამ ტექნოლოგიური
ცვლილებების რევოლუციურ ხანაში“. (p. 82).
ერთმა მკვლევარმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „კრიტიკულად აზროვნების უნარი საჭიროა
ამ ტექნოლოგიური ცვლილებების რევოლუციურ ეპოქაში “(Lee, 2007, p. 82).
ერთმა მკვლევარმა ხაზი გაუსვა მოქნილად გამოყენებითი აზროვნების აუცილებლობას
სწრაფად ცვალებად ტექნოლოგიებთან გამკლავებისთვის (Lee, 2007, p. 82).
ლიმ (2007) ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მოქნილი გამოყენებითი აზროვნება სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია სწრაფად ცვალებად ტექნოლოგიებთან გამკლავებისთვის (p. 82).
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (2010) მიხედვით, „საერთაშორისო ჯანდაცვის
უსაფრთხოების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხე წარმოიქმნება ეპიდემიური
დაავადებების გავრცელების შედეგად“ (Fostering Health Security, para. 1).

თუ ციტატა დიდია:
•

•
•

გამოიყენეთ ფორმატი, რომელშიც ციტატის ყველა სტრიქონი არის ჩაჭრილი ზღვრიდან
დაახლოებით ½-ით;
არ გამოიყენოთ ბრჭყალები;
გააცანით მკითხველს ციტატა სრული წინადადებითა და ორწერტილით.

მაგალითად:

ვანგი, ჯონსთონი, და მარკსი (2010) აღწერენ დროის ეფექტურ მენეჯმენტს, როგორც მიმდინარე
პროცესს:
დროის მენეჯმენტი არ არის უნარი, რომლის გამომუშავება შესაძლებელია
ერთდროულად; საჭიროა თვითშემეცნება, დაგეგმვა, შესრულება და რეფლექსია. დროის
მენეჯმენტის აღქმა არის ის, რომ სამუშაო სრულდება განრიგის შექმნის შემდეგ.
სინამდვილეში, ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია.

წარმატებული სტუდენტები ადაპტირებულები და მოქნილები არიან; მათ შეუძლიათ
განრიგში ცვლილებების შეტანა, რადგან მათ შეუძლიათ მიზანმიმართულად და
პრაქტიკულად გადაიტანონ ამოცანები ახალ სიტუაციებთან შესაგუებლად. (გვ. 27)
ლიტერატურის სია:
APA-ს ყველა ვრცელი ციტატა წყაროების სიაში შეიცავს ოთხ ძირითად კომპონენტს: ავტორი,
თარიღი, სათაური და წყარო.
1. პირველი კომპონენტი არის ავტორი. ზოგჯერ ავტორი შეიძლება იყოს არა პიროვნება,
არამედ კორპორაცია ან ჯგუფი.

მაგალითად:

პიროვნება: Shakespeare, W. (Date). Title. Source.
კორპორაცია: Centers for Disease Control and Prevention. (2019, October 3). Outbreak of lung injury
associated with e-cigarette use, or vaping. Retrieved October 8, 2019, from
https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html
2. ხშირად საჭიროა ფრჩხილში მხოლოდ წლის მითითება, რასაც მოჰყვება წერტილი.
მაგალითად:
Author. (Date). Title. Source.
3. წყაროს ტიპის მიხედვით თქვენი სათაური იქნება განსხვავებულად დაფორმატებული.
მაგალითად:
Author. (Date). Title OR Title. Source.
Jain, S. K., Singh, B. P., & Singh, R. P. (2004). Indian homemade firearm—A technical review. Forensic
Science International, 144(1), 11–18. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2004.03.001
4. წყაროს კომპონენტები შეიძლება შეიცვალოს ფორმატის მიხედვით, გააჩნია რომელ
წყაროს იყენებთ.

მაგალითად:

წიგნი: Hain, P. (2018). Mandela: His essential life. Rowman & Littlefield.
წიგნის თავი: Johnson, P. (2019). Efforts to ban Harper Lee's To Kill a Mockingbird. In R.C. Evans
(Ed.), Censored & banned literature (pp. 169–186). Salem Press.
სტატია: Steckler, R. A., & Bartkowski, J. P. (2018). "God is my first aid kit": The negotiation of health and
illness among Christian Scientists. Journal for the Scientific Study of Religion, 57(3), 585–603.
https://doi.org/10.1111/jssr.12533

კომპონენტების თანამიმდევრობა:
•

თუ წყარო წიგნია და ჰყავს 1 ავტორი და გამოცემაც მითითებულია
თანამიმდევრობა იქნება შემდეგნაირი:

ავტორი
წიგნის სათაური

გამოცემის წელი
გამოცემის ადგილი

გამოცემა

გამომცემელი

•
•

თუ წყარო არის ჟურნალის სტატია, მაშინ თანამიმდევრობა იქნება ასეთი:
ჟურნალის
სათაური

გამოცემის წელი

ავტორი

•

თუ წყარო არის თავი რედაქტირებულ წიგნში (კრებულში) 1

თავის
ავტორები

გვერდები

•
•

გვერდები

ნომერი

სტატიის სათაური

გამოცემის წელი

თავის
სათაური

რედაქტორები

წიგნის
სათაური

გამომცემელი
გამოცემის ადგილი

თუ წყარო არის ვებგვერდზე განთავსებული და გამოქვეყნების თარიღი არ არის
მითითებული, მაშინ თანამიმდევრობა იქნება შემდეგნაირი:
ავტორი

ვებ-გვერდის დასახელება

ნახვის
თარიღი

URL

გამოცემის წელი არ
აქვს

წიგნი:
• 1 ავტორი, გამოცემის (edition) გარეშე
Johnston, M. (2009). Perspective, persistence, and learning. Thousand Oaks, CA: Sage.
• 2 ავტორი, გამოცემა მითითებულია
Touhy, T. A., & Jett, K. (2018). Ebersole and Hess’ gerontological nursing and healthy aging (5th
ed.). St. Louis, MI: Elsevier.
• წიგნი, რომელსაც 3-ზე მეტი ავტორი ჰყავს
Downing, L., Carter, J. C., & McManus, T. (2007). Students in our midst. Toronto, Canada:
Doubleday.
• ბეჭდური წიგნის ელექტრონული ვერსია ელ. ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზიდან
Mancusa, S., & Viola, A. (2015). Brilliant green: The surprising history and science of plant
intelligence (J. Benham, Trans.). Washington, DC: Island Press.
• თავი რედაქტირებულ წიგნში, ავტორი ცნობილია

1

რედაქტირებული წიგნი - წიგნის თავები დაწერილია სხვადასხვა ავტორის მიერ.

Smith, F. M., & Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood, & M. Meyer (Eds.), Crosscultural education (pp. 75−105). London, Canada: MacMillan.
• თავი რედაქტირებულ წიგნში (კრებულში), რომელსაც ბევრი რედაქტორი ჰყავს,
ავტორი ცნობილია
Hall, A. M., & Edgecombe, N. A. (2014). Patient education. In P. A. Potter et al. (Eds.), Canadian
fundamentals of nursing (5th ed., pp. 290−308). Toronto, Canada: Elsevier
• ჩანაწერი/განმარტება ბეჭდურ ენციკლოპედიაში, ავტორი ცნობილია
Davidson, T. (2002). Common cold. In J. L. Longe (Ed.), The Gale encyclopedia of medicine (2nd
ed., Vol. 2, pp. 869−872). Detroit, MI: Gale Group.
• ჩანაწერი ან განმარტება ვებენციკლოპედიაში, ავტორი უცნობია
Cell division. (2008). In E. Martin & R. Hine (Eds.), Dictionary of biology. Retrieved from
http://www.oxfordreference.com

თუ წყარო სტატიაა:
•

სამეცნიერო ჟურნალის სტატია, 1 ავტორი, DOI არ არის ხელმისაწვდომი

Lee, K. (2007). Online collaborative case study learning. Journal of College Reading and Learning,
37(2) 82−100.
• სამეცნიერო ჟურნალის სტატია, 1 ავტორი, ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზიდან, DOI
არის ხელმისაწვდომი
Perrey, S. (2017). Do we perform better when we increase red blood cells? The Lancet
Haematology, 17, 2352-3026. https://doi.org/10.1016/S2352-3026(17)30123-0
•

სამეცნიერო სტატია, 2 ავტორი, ნაპოვნია ინტერნეტის საშუალებით და არა
ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზაში

Brown, C., & Austin, D. (2009). Fatty acids, breastfeeding and autism spectrum disorder. E-journal
of Applied Psychology, 5(1), 49−52. Retrieved from http://ojs/lib.swin.edu.au/
• სამეცნიერო ჟურნალის სტატია, 7-მდე ავტორი, ბიბლიოთეკის მონაცემთა
ბაზიდან, DOI-ის გარეშე
Simpson, M. L., Stahl, N. A., & Francis, M. A. (2004). Reading and learning strategies:
Recommendations for the 21st century. Journal of Developmental Education, 28(2), 2−15.
• სამეცნიერო ჟურნალის სტატია, 7-ზე მეტი ავტორი, DOI: ჩამოთვალეთ ჯერ 6,
შემდეგ გამოიყენეთ „ . . . “ და დაასახელეთ ბოლო ავტორი
Kallai, J., Makany, T., Csatho, A., Karadi, K., Horvath, D., Kovacs-Labadi, B., . . . Jacobs, J. W.
(2007). Cognitive and affective aspects of thigmotaxis strategy in humans. Behavioral
Neuroscience, 121, 21−30. https://doi.org/10.1037/0735-7044.121.1.21
• სამეცნიერო ჟურნალის სტატია გამოქვყნებული პრესაში, ვებგვერდიდან
ამოღებული
Palamara, G. M., Delius, G. W., Smith, M. J., & Petchey, O. L. (in press). Predation effects on mean
time to extinction under demographic stochasticity. Journal of theoretical Biology. Retrieved from
http://arxiv.org/pdf/1205.6989
• გაზეთის სტატია ინტერნეტიდან და არა ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზიდან,
ავტორი ცნობილია
Harris, M. (2011, August 16). Grades improve if classes start later, studies find. The Calgary
Herald. Retrieved from http://www.calgaryherald.com/
• გაზეთის სტატია ინტერნეტში, ავტორი უცნობია, არა ბიბლიოთეკის მონაცემთა
ბაზიდან

Ancient tool makers discovered fire treatment. (2009, August 13). The Globe and Mail. Retrieved
from http://www.theglobeandmail.com/
• დაბეჭდილი ჟურნალის სტატია, ავტორი ცნობილია
Singer, P. (2011, August). Visible man: Ethics in a world without secrets. Harper’s Magazine,
323(1935), 31−36.
• ჟურნალის სტატია ინტერნეტში, ავტორი ცნობილია
Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean’s, 122(29/30). Retrieved from
http://www2.macleans.ca
• წიგნის მიმოხილვა ჟურნალში, ბიბლიოთეკის მონაცემთა ბაზიდან, DOI-ის გარეშე
Klein, N. (2002, December 16). The new apartheid [Review of the book We are the poor:
Community struggles in post-apartheid South Africa, by A. Desai]. Nation, 275(21), 25−28.
• ინტერნეტში ნაპოვნი საინფორმაციო ბიულეტენის სტატია, ავტორი ცნობილია
Lundquist, C. (2012, February). Recapping ICCB: New Zealand hosts historic congress for
conservation biology. Society for Conservation Biology Newsletter, 20(1). Retrieved from
http://www.conservationbiology.org/Publications/Newsletter/Archives/2012-2February/news2.cfm

თუ წყარო ვებგვერდია:
•

ვებგვერდი საიტზე, თარიღის გარეშე, ავტორი ცნობილია

Buzan, T. (n.d.). What is a mind map? Retrieved July 17, 2017, from https://imind.com/how-tomind-map/
• ვებგვერდი საიტზე, ავტორი უცნობია
How to study effectively – 8 concentration strategies. (2017). Retrieved July 17, 2017, from
http://studenthacks.org/2007/10/12/study-effectively/
• ვებგვერდი საიტზე, ავტორია ჯგუფი ან კორპორაცია
World Health Organization. (n.d.). Electromagnetic fields (EMF): Research agenda. Retrieved July
17, 2017, from http://www.who.int/peh-emf/research/agenda/en/

სხვა დოკუმენტები:
•
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იმისთვის, რომ იცოდეთ, როგორ ჩაწეროთ ტექსტში მოყვანილი მოკლე ან ვრცელი ციტატა, არ
არის საჭირო შერჩეული სტილის დაზეპირება. ძალიან მარტივად MS Word-ის მეშვეობით
შეგიძლიათ შეიყვანოთ ციტატა და ნამუშევრს დაურთოთ ლიტერატურის სია. მიყევით
ინსტრუქციას:

1. გადაწყვიტეთ ტექსტის რომელ ადგილას დაამატებთ მოკლე ციტატას და მაუსით
დააწკაპუნეთ იმ ადგილას. Word-ის მთავარი გვერდიდან გადადით ბმულებზე. აირჩიეთ
სასურველი ციტირების სტილი:

2. შემდეგ დააჭირეთ „ბმულის დამატებას“ და „ახალი წყაროს დამატებას“
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