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Чи ка го стил (Chi ca go Style) би бли о граф ског ци ти-
ра ња ко ри сти се у на уч ним ра до ви ма из исто ри је и дру-
гих ху ма ни стич ких на у ка. При руч ник Чи ка го сти ла (The 
Chi ca go Ma nual of Style, у да љем тек сту CMS)1 пред ста-
вља упут ство за ко ри шће ње овог сти ла. Овом при ли ком 
би ће пред ста вљен дру ги об лик ци ти ра ња: Aut hor-and-
Da te (аутор-да ти ра ње). Са же ти ји од прет ход но опи са ног 
Hu ma ni ti es, ко ри сти се и у при род ним и у дру штве ним 
на у ка ма. Овим об ли ком ци ти ра ња из во ри се на во де у 
са мом тек сту, у окру глим за гра да ма, и то: пре зи ме ауто-
ра, го ди на об ја вљи ва ња пу бли ка ци је и стра не, те му оту-
да и по ти че име: аутор-да ти ра ње. На по ме на се увек на-
во ди на кра ју ци та та, тј. иза на вод ни ка, или па ра фра зе, у 
окру глим за гра да ма. Про ши ре ни опис из во ра на во ди се 
на кра ју тек ста, у би бли о гра фи ји или спи ску ко ри шће-
не ли те ра ту ре и у ње му се увек да ју сви до ступ ни по да-
ци о пу бли ка ци ји. Мно ги из да ва чи, ре дак ци је ча со пи са 
и ауто ри, ра ди је ко ри сте овај об лик ци ти ра ња за то што 
га сма тра ју јед но став ни јим и еко но мич ни јим ка да је у 
пи та њу про стор и ду жи на ра да, а ти ме је и при пре ма за 
штам пу јед но став ни ја и јеф ти ни ја.

У овом ра ду, исти при ме ри ко ји су у прет ход ним 
тек сто ви ма о Чи ка го сти лу би бли о граф ског ци ти ра ња 
на ве де ни об ли ком Hu ma ni ti es, би ће тран сфор ми са ни у 
об лик Aut hor-and-Da te. Oво је учи ње но на мер но, ра ди 
лак шег пра ће ња раз ли ка у ци ти ра њу.

При ме ри на во ђе ња из во ра:
на во ђе ње књи ге:
1 аутор:
на по ме на (на да ље се не ће по себ но из два ја ти ни-

ка квом озна ком, за то што чи ни са став ни део тек ста и 
на во ди се од мах иза ци ти ра ног од лом ка обе ле же ног на-

1 Тhe Chi ca go Ma nual of Style, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle. org/in dex.
html (пре у зе то 27. 9. 2008). И: Uni ver sity of Chi ca go Press, The Chi ca go Ma-
nual of Style: fo ur te enth edi tion (Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi-
ca go Press, 1993).

вод ни ци ма или па ра фра зе чи ји из вор аутор же ли да на-
ве де): (Пре зи ме го ди на2)

(Ра ди че вић 1991).
би бли о гра фи ја (у да љем текст у Б): ред ни број. Пре зи ме, 

име ауто ра. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.
1. Ра ди че вић, Бран ко В. 1991. При че о жи во ти ња ма. 

Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

2 ауто ра:
(Пре зи ме и Пре зи ме ауто ра го ди на).3

(Сто кић Си мон чић и Вуч ко вић 2007).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име и име и пре зи ме ауто-

ра. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.4

2. Сто кић Си мон чић, Гор да на и Жељ ко Вуч ко вић. 
2007. Упра вља ње би бли о те ка ма у до бу зна ња. Ис точ но 
Са ра је во: Град ска би бли о те ка.

4 или ви ше ауто ра:
(Пре зи ме и др. го ди на, том5).
(Ба бик и др. 1981, том 4).
Б: ред ни број. Пре зи ме, ини ци јал име на, ини ци јал 

име на и пре зи ме, ини ци јал име на и пре зи ме, ини ци јал 
име на и пре зи ме и ини ци јал име на и пре зи ме ауто ра. 
Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.

3. Ба бик, Б, В. Мо шин, С. Ни ко лов ска, З. Ра сол ко-
ска-Ни ко лов ска, Л. Сла ве ва и Р. Угри но ва–Ска лов ска. 
1981. Спо ме ни ци на сред њо ве ков на та и по но ва та исто-

2 Ва жно је при ме ти ти да се за рез ни ка да не ста вља из ме ђу пре зи ме на ауто-
ра и го ди не об ја вљи ва ња пу бли ка ци је. По: Uni ver sity of Chi ca go Press, The 
Chi ca go Ma nual of Style: fo ur te enth edi tion (Chi ca go and Lon don: The Uni ver-
sity of Chi ca go Press, 1993), 641.
3 Уко ли ко се на во де три ауто ра, пи шу се пр во пре зи ме, за рез, дру го пре зи-
ме и тре ће пре зи ме го ди на, стра не.
4 Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају 
зарезом.
5 У не ким слу ча је ви ма, ка да је де ло ви ше том но, ве о ма је ва жно на ве сти 
број то ма пу бли ка ци је. Он се од го ди не одва ја за ре зом. Ако је по треб но 
на ве сти и стра ну или стра не, оне се од то ма од ва ја ју дво тач ком.

Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња
Ва ри јан та аутор-да ти ра ње

Мр Дра га на Са бо вљев
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин“, Зре ња нин
dra ga na.sa bo vljev@g mail.com

Са же так
Свр ха овог тек ста је да пред ста ви дру ги об лик ци ти ра ња Чи ка о го сти лом: Aut hor-and-Da te (аутор-да ти ра ње). Он је са-
же ти ји од прет ход но опи са ног сти ла Hu ma ni ti es, за то што се из во ри ци ти ра ју у са мом тек сту, у скра ће ном об ли ку (пре-
зи ме ауто ра, го ди на из да ња и стра не), док се пот пу ни из вор на во ди у би бли о гра фи ји или ли те ра ту ри на кра ју тек ста. 
Oвај об лик ци ти ра ња ко ри сти се и у при род ним и у дру штве ним на у ка ма.

Кључ не ре чи: 
Чи ка го стил, аутор-да ти ра ње, ци ти ра ње, би бли о граф ска је ди ни ца, на по ме на, би бли о гра фи ја
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ри ја на Ма ке до ни ја. Том 4 Гра мо ти, за пи си и дру га до-
ку мен тар на гра га за ма на сти ри те и цр кви те на при леп-
ска област. Уред ник Вла ди мир Мо шин. Ско пје, При леп: 
Ин сти тут за ис тра жу ва ње на ста ро сло вен ска та кул ту ра.

при мар на од го вор ност уред ни ка, пре во ди о ца или 
при ре ђи ва ча, ка да ни је на ве ден аутор:

(пре зи ме6 го ди на).
(Te šić 2007).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име, ур., гл и одг. ур., прев., 

прир. Го ди на. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач.
4. Te šić, Goj ko, prir. 2007. Ci tat Vi na ver. Be o grad: Kul-

tur ni cen tar Be o gra da.

се кун дар на од го вор ност (уред ник, пре во ди лац или 
при ре ђи вач уз ауто ра):

(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Шек спир 2003).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

књи ге. Уред ник, Глав ни и од го вор ни уред ник, Пре вео, 
При ре дио Име и пре зи ме7. Ме сто из да ња: Из да вач.

5. Шек спир, Ви ли јам. 2003. Маг бет. При ре ди ла и 
про прат не бе ле шке на пи са ла Вла ди сла ва Гор дић Пет-
ко вић. Пре вео Све ти слав Сте фа но вић. Бе о град: За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства.8

по гла вље или не ки дру ги део књи ге:
(Пре зи ме ауто ра го ди на, стра не9).
(Је зер кић 2006, 68-69).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов по гла вља“. У На слов књи ге. уред ник Име и пре зи ме, 
стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

6. Је зер кић, Ве сна. 2006. „Жен ски ли ко ви у дра ма ма 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа“. У Ми хи зо ва дра ма у европ ском 
кон тек сту: збор ник тек сто ва. При ре дио Све ти слав Јо ва-
нов. Уред ник из да ња Ду шан Ја ко вљев, 66-77. Ириг: Срп ска 
чи та о ни ца Ириг и Фонд „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз“.

по гла вље при ре ђе ног то ма књи ге (у од но су на при-
мар не из во ре):

(Пре зи ме ауто ра го ди на, стра на).
(Ci ce ro 1986, 35).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. „На слов по-

гла вља“. У На слов књи ге, уред ник Име и пре зи ме. Том 
На сло ва књи ге, уред ник Име и пре зи ме, стра не. Ме сто 
из да ва ња: Из да вач, го ди на.10

7. Ci ce ro, Qu in tus Tu li us. 1986. “Hand bo ok on Can-
vas sing for the Con sul ship”. U Ro me: La te Re pu blic and 
Prin ci pa te, Ured ni ci Wal ter Emil Ka e gi Jr. i Pe ter Whi te. 
Tom 2 Uni ver sity of Chi ca go Re a dings in We stern Ci vi li za tion, 
ured ni ci John Boyer i Ju li us Kir shner, 33-46. Chi ca go: Uni-
ver sity of Chi ca go press. Ori gi nal no ob ja vlje no u Evelyn S. 

6 У на по ме ни у за гра да ма ни ка да се не на во ди функ ци ја уред ни ка, пре во-
ди о ца или при ре ђи ва ча. То ће би ти ис так ну то тек у би бли о гра фи ји.
7 Уко ли ко има ви ше ли ца ко ја но се се кун дар ну од го вор ност, на во де се сва.
8 У ова квим слу ча је ви ма, по CMS-у, мо гу да се ко ри сте скра ће ни це ако је 
са мо је дан уред ник, пре во ди лац, при ре ђи вач, итд. 
9 Ка да се као из вор на во ди це ло куп на пу бли ка ци ја, ни је нео п ход но на во-
ди ти број стра на. Али, ако је из вор по је ди нач ни део пу бли ка ци је, стра на 
или стра не се на во де оба ве зно.
10 При мер је пре у зет из тек ста“Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick Gu i de“, Тhe Chi-
ca go Ma nual of Style Оnline, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle. org/to ols.ci ta-
ti on gu i de (пре у зе то 23. 9. 2008).

Shuc kburg, prev., The Let ters of Ci ce ro, tom 1 (Lon don: Ge-
or ge Bell & Sons, 1908).

пред го вор, увод ник, по го вор:
(Пре зи ме ауто ра пред го во ра, увод ни ка, по го во ра, 

итд. го ди на, стра не).
(Ušu mo vić 2008, 152).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. Пред го вор, 

увод ник, по го вор у На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто ра, 
стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

8. Ušu mo vić, Ne ven. 2008. Po go vor u Al ter na tiv ni vo-
dič kroz Va vi lon. Sr đan V. Te šin, 151-154. Zre nja nin: Grad-
ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“.

пу бли ка ци ја без ауто ра:
(На слов пу бли ка ци је го ди на)
(На род не лир ске пе сме, 2005)
Б: ред ни број. На слов пу бли ка ци је. Го ди на. Ме сто 

из да ња: Из да вач.
9. На род не лир ске пе сме. 2005. Бе о град: За вод за уџ-

бе ни ке и на став на сред ства.

елек трон ско из да ње књи ге:
(Ако је књи га до ступ на у ви ше фор ма та, тре ба ло би 

на ве сти ону вер зи ју ко ја је ко ри шће на у ра ду, али се мо-
гу на ве сти и дру ги фор ма ти.)

(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Ну шић 2001)
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач. http://adre sa. (пре у зе то да-
тум). Та ко ђе до ступ но у штам па ном об ли ку и на CD-ROM.

10. Ну шић, Бра ни слав. 2001. Ауто би о гра фи ја. Бе-
о град: Кре а тив ни цен тар. http://www.an ti kvar nek nji ge.
com/elek tron skek nji ge/de tail-item_39 (пре у зе то 3. 9. 
200811). Та ко ђе до ступ но у штам па ном об ли ку.

ко лек тив но аутор ство:
Уко ли ко је на ме сту ауто ра ко лек тив но те ло, уста-

но ва, ор га ни за ци ја, итд. на по ме на се увек на во ди на име 
тог те ла.

(Ко лек тив но те ло го ди на)
(IFLA 2005)
Б: ред ни број. Име ко лек тив ног те ла. Го ди на. На слов 

пу бли ка ци је. Ме сто из да ња: Из да вач.
11. In ter na ti o nal Fe de ra tion of Li brary As so ci a ti ons 

and In sti tu ti ons, Ме ђу на род на фе де ра ци ја би бли о теч-
ких удру же ња и ин сти ту ци ја. 2005. IFLA/UNE SCO смер-
ни це за раз вој јав них би бли о те ка. Бе о град: На род на би-
бли о те ка Ср би је, Би бли о те ка гра да Бе о гра да.12

на во ђе ње ча со пи са
рад у ча со пи су у штам па ном об ли ку (је дан аутор):
(Пре зи ме ауто ра го ди на ,стра на).
(Živ kov 2007, 84).

11 На во ђе ње да ту ма пре у зи ма ња за ви си од из да ва ча, пра ви ла ко ја про пи су је 
уред ни штво ча со пи са, итд, та ко да по сто је слу ча је ви ка да тај по да так ни је 
ну жно на ве сти.
12 Уко ли ко се до го ди да по сто ји ви ше би бли о граф ских је ди ни ца ко је се во де на 
истог ауто ра, по је ди нач ног или ко лек тив ног, и да су об ја вље не исте го ди не, у 
на во ду у за гра ди се раз ли ку ју сло ви ма а, б, итд, или бро јем је ди ни це у би бли-
о гра фи ји (нпр. IFLA 2005a, 2005b), или (IFLA 2005 21, 2005 32)
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Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. „На слов тек ста“. 
На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска13: стра не.

12. Živ kov, Lju bo mir. 2007. „Iz gu blje ni raj“. Think 
Tank br. 17-18: 84-85.

рад у ча со пи су (ви ше ауто ра):
(Пре зи ме и пре зи ме14 го ди на).
(Ај да чић и Сте фа но вић 1999).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име и име и пре зи ме. Го ди-

на. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, 
број, све ска: стра не.

13. Ај да чић, Де јан и Зо ран Сте фа но вић. 1999. „Про-
је кат Раст ко – Би бли о те ка срп ске кул ту ре на Ин тер не-
ту“. Гла сник На род не би бли о те ке Ср би је 1: 73-78.

чла нак у по пу лар ном ча со пи су:
(Пре зи ме ауто ра го ди на, број15).
(Уро ше вић 2009).
Б: Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На слов тек ста“. 

На слов ча со пи са, да тум из ла же ња.
14. Уро ше вић, Пре драг. 2009. „Зи ма ав га ни стан ског 

за до вољ ства“. По ли ти кин За бав ник, 18. 9.

чла нак у но ви на ма:
Члан ци из но ви на се мо гу на во ди ти у тек сту („Као 

што је аутор... при ме тио у тек сту „...“ од да ту ма „...“) 
уме сто у на по ме ни и обич но се из о ста вља ју из би бли-
о гра фи је или спи ска ли те ра ту ре. Ако се ипак на ве ду, то 
се чи ни на сле де ћи на чин:

(Пре зи ме го ди на).
(Ra do je vić 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов тек ста“. На слов но ви на, да тум, ру бри ка, из да ње.
15. Ra do je vić, S. 2009. „Mrač ne sli ke iz fa bri ke sno va“. 

Blic, 6. sep tem bar, Kul tu ra.

при каз или ре цен зи ја књи ге у ча со пи су:
(Пре зи ме го ди на, стра на).
(Дра го са вац 2009, 137).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име. Го ди на. „На слов тек ста“. 

На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто ра. На слов ча со пи са, да тум.
16. Дра го са вац, Бран ка. 2009. „Са га о Дра шко ци-

је ви ма“. Са га о Дра шко ци је ви ма, Де сан ка Ста ма то вић. 
Пан че вач ко чи та ли ште.

текст у on-li ne ча со пи су:
(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(So fro ni je vić 2007)
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов тек ста“. На слов ча со пи са број, све ска (да тум) http://
adre sa (пре у зе то да тум).

17. So fro ni je vić, Adam. 2007. „Web 2.0 i bi bli o te kar-
stvo u Sr bi ji: šan sa za raz voj ili ne po zna ni ca“. Gla snik Na-
rod ne bi bli o te ke Sr bi je 1. http://www.nb.rs/pu bli ca ti ons/pu-
bli ca tion.php?id=16571 (пре у зе то 12. 6. 2008).

текст из ба зе по да та ка у full text-у:
(Име и пре зи ме ауто ра, име ба зе по да та ка).
(Гор да на Сто кић, Пан че вач ко чи та ли ште).

13 На во де се са мо они по да ци ко ји су до ступ ни.
14 Уко ли ко има ви ше од три ауто ра, на во ди се са мо пре зи ме пр вог и до да је се и др.
15 Уко ли ко по сто ји по да так.

Име ба зе по да та ка. http://adre sa (пре у зе то да тум).
Пан че вач ко чи та ли ште. http://www.ci ta li ste.com/

ca so pis/pdf/ci ta li ste_br.12.pdf (пре у зе то 24. 6. 2008).

на во ђе ње нео бја вље не ма ги стар ске те зе или док тор-
ске ди сер та ци је:

(Пре зи ме го ди на, стра не).
(Di mi tri je vić Sa bo vljev 2007, 31-36).
Б: ред ни број. Пре зи ме, ини ци јал име на. Го ди на. 

„На слов те зе или ди сер та ци је“. Ма ги стар ска те за или 
док тор ска дис., на зив фа кул те та.

18. Di mi tri je vić Sa bo vljev, D. „Auto ma ti za ci ja pro ce sa 
po pi si va nja gra đe i for mi ra nja elek tron skog za pi sa u pri-
pre mi iz ra de bi bli o gra fi je“. 2007. Ma gi star ska te za, Fi lo lo-
ški fa kul tet.

рад из ло жен на струч ном ску пу или кон фе рен ци ји:
(Пре зи ме го ди на).
(Ка рун 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов ра да“. Рад пред ста вљен на На зив ску па или кон фе-
рен ци је, да тум одр жа ва ња, у Град, Др жа ва.

19. Ка рун, Бре да. 2009. „Сло ве нач ке јав не би бли о те-
ке: где смо и ку да иде мо“. Рад пред ста вљен на Пер спек-
ти ве раз во ја јав них би бли о те ка у Ср би ји, 14-16. април, у 
Бе о гра ду, Ср би ја.

на во ђе ње мул ти ме ди јал них до ку ме на та
му зич ка ком по зи ци ја или пар ти ту ра:
(Пре зи ме ауто ра го ди на).
(Сто ја но вић Мо кра њац 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. „На-

слов ком по зи ци је“. У На слов пу бли ка ци је, уред ник Име 
и пре зи ме, стра не. Ме сто из да ња: Из да вач.

20. Сто ја но вић Мо кра њац, Сте ван. 2009. „Ал’ је леп 
овај свет“. У Му зич ка кул ту ра 6, уред ник Та ма ра По по-
вић Но ва ко вић, 22. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.

звуч ни за пис:
Пре зи ме ауто ра го ди на).
(San ta na 2000).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра. Го ди на. На слов 

за пи са. Име про ду цент ске ку ће, из да ва ча – ме диј.
21. San ta na, Car los. 2000. Su per na tu ral. BMG Ari sta – CD.

ви део за пис:
(На слов фил ма го ди на).
(Ha der sfild 2007).
Б: ред ни број. На слов фил ма. Го ди на. Ре ди тељ Име и 

пре зи ме. Ме сто из да ња: Из да вач. Ме диј.
22. Ha der sfild. 2007. Re di telj Ivan Živ ko vić. Be o grad: 

Eye to Eye. DVD.

на во ђе ње нео бја вље них ра до ва
ин тер вју:
(Пре зи ме ауто ра ин тер вјуа го ди на).
(Ар се нић 2009).
Б: ред ни број. Пре зи ме, име ауто ра ин тер вјуа. Го ди-

на. Ин тер вју ауто ра. Ме сто, да тум.
23. Ар се нић, Вла ди мир. 2009. Ин тер вју Ми љен ка 

Јер го ви ћа. Зре ња нин, 15. 5.
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О Д Р А З

Пре по ру ка у CMS-у је да је ин тер вјуе нај бо ље ци-
ти ра ти у на по ме на ма, а тек по вре ме но их на во ди ти у 
би бли о гра фи ји.16

до ку мен ти из вр шних вла ди них ор га на:
На во де се као у слу ча је ви ма ка да се на ме сту ауто ра 

по ја вљу ју ин сти ту ци је, ор га ни за ци је, удру же ња, итд. У 
слу ча ју да се до ку мент пре у зи ма са Ин тер не та, до да је се 
http://adre sa и да тум пре у зи ма ња.

на во ђе ње Web сај то ва:
Ов де се не мо же на ћи пре ци зан мо дел на во ђе ња, јер 

из ис ку ства зна мо да из во ри са Ин тер не та че сто не ма ју 
по треб не по дат ке за ци ти ра ње. Из у зе так пред ста вља ју 
елек трон ски ча со пи си ко ји има ју све нео п ход не по дат-
ке. На чин њи хо вог на во ђе ња је опи сан у тек сту. На сај-
то ви ма се нај че шће не мо гу про на ћи име на ауто ра тек-
сто ва, па чак ни на сло ви, не ја сно је и ко ме при па да сајт. 
Уко ли ко еле мен ти по сто је, на во де се као тек сто ви из ча-
со пи са, са до дат ком адре се. Ако еле ме на та за на во ђе ње 
не ма, нај че шће се на во ди са мо адре са и да тум пре у зи-
ма ња. По сто ји мо гућ ност да се име на сај то ва на во де у 
са мом тек сту (нпр. На Web сај ту уста но ве....). Ако не ких 
по да та ка ипак има, они се на во де на сле де ћи на чин:

(Име ор га ни за ци је).
(Pu blic Li brary Sec tion).
Б: ред ни број. Име ор га ни за ци је. „На слов тек ста“. 

Име вла сни ка сај та. http://adre sa (пре у зе то да тум).

16 Uni ver sity of Chi ca go Press, The Chi ca go Ma nual of Style: fo ur te enth edi tion 
(Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of Chi ca go Press, 1993).

24. Pu blic Li brary Sec tion. „The Ro le of Li bra ri es in Li-
fe long Le ar ning“. IFLA. http://www.ifla.org/VII/s8/in dex.
htm (пре у зе то 12. 2. 2009).

We blog за пис или ко мен тар:
(Име и пре зи ме, На слов бло га, ко мен тар по слат да тум)
(Bra ni slav Ko va če vić Co le, blog B92, ko men tar po slat 

19. 9. 2009).
Б: ред ни број. Име бло га. http://adre sa (пре у зе то да тум).
Blog B92. http://blog.b92.net/txt/12283/Ču vaj te re-

tro vi zor%2C tre ba će nam/ (пре у зе то 19. 9. 2009).

Циљ тре ћег тек ста об ја вље ног у Пан че вач ком чи та-
ли шту о Чи ка го сти лу би бли о граф ског ци ти ра ња био би 
да се опи шу све мо гућ но сти на во ђе ња ли те ра ту ре, ка ко 
у на по ме на ма или фу сно та ма, та ко и у би бли о гра фи ји 
или спи ску ли те ра ту ре. Аутор не же ли да фа во ри зу је 
ни је дан на чин, али же ли да на по ме не да се при ли ком 
ци ти ра ња по ја вљу ју ве ли ке ди ле ме на ко ји на чин да се 
то ура ди. Мно ги за го ва ра ју на во ђе ње на по ме на у са мом 
тек сту из већ опи са них раз ло га (јед но став ност, кон ти ну-
и тет, олак ши це при при пре ми тек ста за штам пу, по је-
фти ње ње об ја вљи ва ња). Дру ги, пак, сма тра ју да ова кав 
на чин ус кра ћу је ауто ри ма мо гућ ност да у фу сно та ма 
ши ре об ја сне сво ју на ме ру да не ко де ло ци ти ра ју или 
па ра фра зи ра ју и да по дат ке при ка жу на што пот пу ни ји 
и пре ци зни ји на чин. Ауто ри има ју пра во да ода бе ру на-
чин на во ђе ња ко ји им је бли ски ји, али не сме ју да из гу бе 
из ви да чи ње ни цу да из да ва чи, а на ро чи то ре дак ци је ча-
со пи са, про пи су ју сти ло ве ци ти ра ња и од ауто ра оче ку ју 
да по шту ју те фор мал не зах те ве.
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Chi ca go Style of ci ting
Aut hor-and-Da te Mo de

Ab stract
This text is aimed to pre sent the ot her form of ci ta tion in Chi ca go style: Autor-and-Da te. It is mo re con ci se than the Hu ma-
ni ti es form (pre vi o usly de scri bed). The so ur ces are ci ted in the text it self, in short form (last na me of the aut hor, the year of 
pu bli ca tion and pa ges). The who le so ur ce is pre sen ted in the bi bli o graphy or in the list of re fe ren ces in the end of the text. 
Tihs form can be used in physi cal, na tu ral and so cial sci en ces

Key words: 
Chi ca go style, aut hor-and-da te, ci ting, bi bli o grap hic unit, no te, bi bli o graphy


