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При ли ком пи са ња на уч них и струч них ра до ва, 
уоби ча је на је прак са да аутор ци ти ра ра до ве дру гих ис-
тра жи ва ча из ви ше раз ло га1:

•	 „ка ко би пред ста вио кон ти ну и тет на уч не ми сли о 
те ми ко ју про у ча ва”;

•	 „у на ме ри да чи та о це упо зна са би бли о граф-
ским по да ци ма о свим, или ода бра ним ра ни јим 
ра до ви ма, ка ко би та ква се лек тив на или пот пу-
на би бли о гра фи ја увек мо гла би ти из вор но вих 
ис тра жи ва ња”;

•	 „са ци љем да оправ да соп стве но ба вље ње том те-
мом и ис так не ори ги нал ност сво јих су до ва”, итд.

Спе ци ја ли зу ју ћи се за не ку област, аутор че сто фор-
ми ра и до пу ња ва би бли о гра фи ју ра до ва из те обла сти, 
на ко је нај че шће ука зу је у сво јим ра до ви ма. Ту спа да ју и 
ра до ви са мог ауто ра, ре зул та ти по је ди них ета па у ње го-
вом ду го го ди шњем ис тра жи ва њу од ре ђе не те ме. Ме ђу-
тим, то још увек не зна чи да ће у сва ком на ред ном ра ду 
ауто ру би ти лак ше да ци ти ра, од но сно да ре фе ри ше на 
еле мен те те ку му ла тив не би бли о гра фи је. У за ви сно сти 
од то га где аутор об ја вљу је свој рад (ча со пис, збор ник 
ра до ва и сл), тех нич ки уред ни ци ће од ње га зах те ва ти да 
ре фе рен це фор ма ти ра на од ре ђе ни на чин (мо дел ци ти-
ра ња), ко ји се раз ли ку је од јед ног до дру гог тех нич ког 
уред ни ка. Вре ме ном су не ки мо де ли ци ти ра ња по ста ли 
не зва нич ни стан дар ди за по је ди не обла сти, али их и да-
ље има пре ви ше. Сто га аутор, при ли ком пи са ња сва ког 
но вог ра да, мо ра да при ла го ђа ва сво је ре фе рен це тра-
же ном мо де лу ци ти ра ња. Још је го ра си ту а ци ја ка да је 
по треб но при пре ми ти за јед нич ку би бли о гра фи ју ви ше 
ис тра жи ва ча (нпр. на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о-
гра ду), при че му раз ли чи ти ис тра жи ва чи при ла жу сво је 

1 Алек сан дра Вра неш, Би бли о граф ско ци ти ра ње – упут ство (Бе о гра ду: Фи-
ло ло шки фа кул тет), http://www.fil.bg.ac.rs/post dipl/Bi bli o gra fi ja%20uput-
stva.ppt (пре у зе то 14. 9. 2010).

ре фе рен це са раз ли чи тим мо де ли ма ци ти ра ња, а ни је 
ре дак слу чај и да исти аутор, ску пља ју ћи сво је ре фе рен-
це, не во ди ра чу на о кон зи стент ном мо де лу ци ти ра ња, 
те их у та квом об ли ку и при ла же.

Ов де се по ко зна ко ји пут по ја вљу је исти про блем 
одр жа ва ња/ажу ри ра ња до ку ме на та ко ји се у ра чу нар-
ству ре ша ва раз два ја њем са др жа ја/струк ту ре до ку мен-
та од на чи на на ко ји ће до ку мент би ти при ка зан/фор-
ма ти ран. Ти пи чан при мер тог раз два ја ња је упо тре ба 
сти ло ва при ли ком фор ма ти ра ња докуменaта у про гра-
му MS Word, од но сно ко ри шће ње CSS-сти ло ва за де-
фи ни са ње кон крет ног из гле да Веб пре зен та ци ја. Ко ри-
сни ци на вик ну ти на па пир не до ку мен те, где су фор ма 
и са др жај јед но, обич но за др жа ва ју та кав став и кад су 
елек трон ски до ку мен ти у пи та њу. У то ме им по ма жу и 
про грам ски па ке ти код ко јих се то ком уре ђи ва ња до-
ку мен та исто вре ме но ви ди и ње гов ко нач ни из глед. Та-
кви па ке ти се обич но опи су ју ен гле ском скра ће ни цом 
WYSIWYG (What You See Is What You Get – „то што ви диш 
то ћеш и до би ти”) ко ја се из го ва ра ви зи виг. Типичaн 
пред став ник та квих про грам ских па ке та је MS Word.

С дру ге стра не, по сто је про грам ски па ке ти ко ји се 
тру де да одво је са др жај/струк ту ру до ку мен та од на чи-
на на ко ји ће до ку мент би ти при ка зан/фор ма ти ран. То 
се обич но сво ди на то да ко ри сник опи су је струк ту ру 
тек ста не ким ме та-је зи ком, тј. ано ти ра де ло ве тек ста у 
скла ду са њи хо вим зна че њем, а за тим текст пре пу шта 
не ком до дат ном софт ве ру да ње го ву струк ту ру ви зу ел но 
при ка же, од но сно да по је ди нач не еле мен те струк ту ре 
фор ма ти ра пре ма њи хо вом зна че њу. Ти пич ни при ме ри 
је зи ка ко ји се ко ри сте за ано та ци ју струк ту ре су HTML и 
је зик за обе ле жа ва ње ко ји ко ри сте си сте ми за при пре му 
докуменaта, TeX и La TeX. Про грам ски па ке ти ко ји их 
ко ри сте, обич но се са сто је из ви ше мо ду ла (за уре ђи ва-
ње тек ста и ано та ци ју, за пре во ђе ње у ко нач ни об лик, за 
пре глед ко нач ног об ли ка) и опи су ју се ен гле ском скра-
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У овом члан ку је пред ста вљен Bib TeX, би бли о граф ски фор мат не за ви сан од мо де ла ци ти ра ња, као и пра те ћи софт вер 
за упра вља ње ре фе рен ца ма. Иако се Bib TeX пре те жно ко ри сти са си сте мом за при пре му до ку ме на та La TeX, по сто-
ји и бес пла тан про грам ски пакет за кре и ра ње и одр жа ва ње ба за ре фе рен ци у фор ма ту Bib TeX, Ja bRef. Овај про грам 
омо гу ћа ва да се у до ку мен ти ма фор ма та MS Word и Ope nOf  ce ци ти ра ју ре фе рен це из спо ља шње ба зе ре фе рен ци у 
фор ма ту Bib TeX.

Кључ не ре чи: 
пер со нал на би бли о гра фи ја, Bib TeX, би бли о граф ски фор мат, ци ти ра ње, софт вер

Bib TeX – кре и ра ње пер со нал них  
би бли о гра фи ја

УДК 004.42:012
012

001.818

Мр Ми лош Утвић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет
– Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку
mi sko @matf.bg.ac.rs

м р е ж а



36

Панчевачко читалиште 17 (новембар 2010)

Утвић М. „BibTeX – креирање персоналних библиографија“, 35–38.

м р е ж а

ће ни цом WYSIWYМ (What You See Is What You Меan – „то 
што ви диш је оно што си хтео”) ко ја се из го ва ра ви зи вим.

У прак си су па ке ти ти па WYSIWYG по пу лар ни ји јер 
су јед но став ни ји за ко ри шће ње и обич но зах те ва ју ин-
ста ла ци ју са мо јед ног про гра ма. Ме ђу тим, ко ри сни ци 
на вик ну ти да ди рект но фор ма ти ра ју де ло ве до ку мен та, 
ни су све сни да се у ин тер ној струк ту ри до ку мен та гу-
бе ве зе из ме ђу еле ме на та, тј. про грам ко ји ко ри сте ни је 
ви ше све стан ве за из ме ђу струк тур них де ло ва тек ста за 
ко је ко ри сник све вре ме под ра зу ме ва да су истог зна че-
ња (нпр. на сло ви, на по ме не и сл). То за по сле ди цу има 
да ако ко ри сник по же ли да про ме ни фор ма ти ра ње свих 
еле ме на та истог зна че ња (нпр. на по ме на), то ће нај ве ро-
ват ни је мо ра ти да ра ди за сва ку по је ди нач ну на по ме ну 
по себ но. С дру ге стра не, иако је ин ста ла ци ја па ке та ти па 
WYSIWYM обич но ком пли ко ва ни ја, а ко ри сник мо ра да 
по зна је ме та-је зик за опис струк ту ре, одр жа ва ње ви зу-
ел ног из гле да до ку мен та је да ле ко јед но став ни је: из ме-
не фор ма ти ра ња за све струк тур не еле мен те са од ре ђе-
ним зна че њем, нпр. свих на сло ва, па су са или на по ме на 
у до ку мен ту се оба вља тре нут но. Сто га су про гра ми ти-
па WYSIWYM по год ни ји за сло же ни је до ку мен те (нпр. 
књи ге, се ми нар ске ра до ве, ма ги стар ске и док тор ске те зе 
и сл), док су про гра ми ти па WYSIWYG нај ко ри сни ји за 
бр зо кре и ра ње крат ких, јед но став них докуменaта.

Ка да су у пи та њу би бли о гра фи је, про гра ми оба 
на ве де на ти па углав ном ко ри сте ре ше ња у ду ху 
WYSIWYM. Јед но та кво ре ше ње је Bib TeX.

Bib TeX2 је на стао 1985. као ре зул тат са рад ње Оре на 
Па та шни ка (Oren Pa tas hnik) и Ле сли ја Лам пор та (Le slie 
Lam port). Мен тор Па та шни ка на док тор ским сту ди ја ма 
је био До налд Кнут (Do nald Knuth), тво рац про грам ског 
си сте ма за при пре му до ку ме на та TeX, док је Лам порт 
аутор си сте ма La TeX3, над град ње си сте ма TeX. Већ те 
чи ње ни це, као и сам на зив Bib TeX, су ге ри шу да је Bib-
TeX уско ве зан за La TeX, и де ли са њим исти кон цепт 
ко ји смо већ опи са ли као WYSIWYM, а ко јим се раз два-
ја са др жај би бли о гра фи је од ње ног мо де ла ци ти ра ња. 
Са др жај би бли о гра фи је се опи су је ко ри шће њем по-
себ ног фор ма та и ре зул тат је тек сту ел на да то те ка ти па 
.bib. Пример 1 илу стру је крат ку би бли о гра фи ју ко ја се 
са сто ји од две је ди ни це.

Пример 1:
@BOOK{lamport86,
    author = {Leslie Lamport},
    title = {LaTeX: A Document Preparation System},
    publisher = {Addison-Wesley},
    year = {1986}
}
@MANUAL{patashnik88,
  title = „BibTEXing. Documentation for general 

BibTEX users”,
  author = „Oren Patashnik”,
  year = „1988”
}

2 Oren Pa tas hnik, Bib TE Xing, Do cu men ta tion for ge ne ral Bib TEX users (1988), 
http://rpm.scl.rs/CTAN/bi blio/bib tex/con trib/doc/btxdoc.pdf (пре у зе то 22. 
8. 2010).
3 Го ран Ненадић, Пре драг Ја ни чић и Алек сан дар Са мар џић, La TeX за 
ауто ре (Бе о град: Ком пју тер би бли о те ка, 2003).

По че так би бли о граф ске је ди ни це се пре по зна је по 
сим бо лу @ иза ког се на во ди на зив ти па је ди ни це (чла-
нак у ча со пи су, рад у збор ни ку, књи га и сл). За на зи вом 
ти па, из ме ђу ве ли ких за гра да (‘{’ i ‘}’) сле ди кључ и опис 
би бли о граф ске је ди ни це. Кључ је пр о из вољ на ни ска ка-
рак те ра (пре по ру чу ју се сло ва и ци фре) ко ја на је дин-
ствени на чин иден ти фи ку је би бли о граф ску је ди ни цу, 
као што ЈМБГ или бр ој лич не кар те и пре би ва ли ште на 
је дин ствени на чин иден ти фи ку ју гра ђа ни на. Кључ се 
ко ри сти при ли ком ука зи ва ња на би бли о граф ску је ди-
ни цу. La TeX у ту свр ху ко ри сти ко ман ду \ci te. Нпр, ако 
би смо у тек сту же ле ли да ре фе ри ше мо на дру гу ре фе-
рен цу (Пример 1), до вољ но би би ло да на од го ва ра ју ћем 
ме сту на ве де мо ко ман ду:

 \ci te {pa tas hnik88}
На кон об ра де до ку мен та по мо ћу не ке им пле мен-

та ци је си сте ма La TeX и Bib TeX (нпр. Mik TeX4), уме сто 
на ве де не ко ман де у тек сту ће се по ја ви ти од го ва ра ју ћа 
ре фе рен ца.

Опис је ди ни це је струк ту и ран, тј. ин фор ма ци је о 
је ди ни ци су ор га ни зо ва не по по љи ма, па се опис је ди-
ни це сво ди на низ опи са по ља ме ђу соб но раз дво је них 
за пе та ма. Опис јед ног по ља се за да је у фор ма ту 

 име_по ља = вред ност_по ља. 

4 Mik TeX, http://mik tex.org/

 тип  
библиографске 
јединице

 обавезна 
поља

значење поља

 @article
 (чланак у  
часопису)

author имена аутора

Title наслов чланка

journal часопис

Year
 година издања/
креирања

@book
(књига)

author/editor аутор/уредник

title наслов књиге

publisher издавач

year
 година издања/
креирања

@proceedings
(зборник)

title наслов зборника

year
 година издања/
креирања

@inproceedings
(рад у зборнику)

author
 аутор рада у 
зборнику

title наслов рада

booktitle наслов зборника

year
 година издања/
креирања

Табела 1: Неки типови библиографских јединица и  
њихових обавезних поља
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Вред ност по ља се на во ди или из ме ђу ве ли ких за-
гра да (Пример 1, прва јединица) или под на вод ни ци ма 
(Пример 1, дру га је ди ни ца). Сва ки тип би бли о граф-
ске је ди ни це зах те ва од ре ђе на по ља као оба ве зна, али 
сем њих се мо же на ве сти и чи тав низ оп ци о них по ља. 
Табела 1 да је при каз не ких ти по ва би бли о граф ских је-
ди ни ца и њи хо вих оба ве зних по ља.

Пред ност на ве де ног Bib TeX-фор ма та је мо гућ ност 
про ши ре ња до да ва њем но вих по ља (нпр. URL елек-
трон ских из во ра, ISBN/ISSN итд), као и не за ви сност од 
мо де ла ци ти ра ња.

Кре и ра не Bib TeX-ба зе би бли о граф ских ре фе рен ци 
мо гу да се ис ко ри сте у до ку мен ти ма на раз ли чи те на-
чи не. Пр во бит но је Bib TeX био на ме њен са мо за ко ри-
шће ње у до ку мен ти ма при пре мље ним по мо ћу си сте ма 
La TeX. Ме ђу тим, да нас се Bib TeX мо же ко ри сти ти и у 
до ку мен ти ма при пре мље ним по мо ћу па ке та Ope nOf fi-
ce (вер зи је 2.4 и 3.x), па чак и у но ви јим вер зи ја ма па ке-
та Mic ro soft Of fi ce (вер зи је 2007 и 2010). Ов де ће украт-
ко би ти опи са на сва три на чи на.

Да би се би бли о гра фи ја при пре мље на у фор ма ту 
Bib TeX „ви зу е ли зо ва ла” у до ку мен ту при пре мље ном 
по мо ћу си сте ма La TeX нео п ход но је не ко ли ко ко ра ка. 
Нај пре је по треб но при пре ми ти ба зу у да то те ци ти па 
.bib, а по том у до ку мен ту за да ти же ље ни мо дел ци ти ра-
ња, тј. ви зу ел ни из глед би бли о гра фи је. Мо де ли ци ти ра-
ња се опи су ју по мо ћу да то те ка у фор ма ту bst (скра ће-
ни ца за „би бли о граф ски стил”) и углав ном већ по сто је 
за све по пу лар не мо де ле ци ти ра ња, та ко да ко ри сник 
не мо ра по себ но да их де фи ни ше, већ са мо да на ве де 
њи хов на зив. Не ке од Bib TeX-би бли о граф ских сти ло ва 
при ка зу је Та бе ла 2. Од го ва ра ју ћа ко ман да за из бор би-
бли о граф ског сти ла (нпр. сти ла dcu, пред став ни ка Хар-
вард ске фа ми ли је сти ло ва) је:

 \bibliographystyle{dcu}
По след њи ко рак је на во ђе ње на зи ва да то те ке у ко-

јој се на ла зе би бли о граф ске је ди ни це по мо ћу ко ман де 
 \bi bli o graphy{назив_да то те ке_без_ек сте нзије}
С об зи ром да се са др жај би бли о гра фи је за да је као 

оби чан текст (уз спе ци јал не ко ман де за при каз ка рак те-
ра ко ји не при па да ју ка рак тер ском ску пу ASCII), ње но 
кре и ра ње је ре ла тив но јед но став но. Ме ђу тим, за ко ри-

сни ке ко ји ни су на вик ну ти на про гра ме ти па WYSIWYM, 
прет ход но об ја шње ње де лу је су ви ше не ра зу мљи во. Та-
ко ђе, број раз ли чи тих на зи ва за ти по ве би бли о граф-
ских је ди ни ца ни је за не мар љив, а не згод но је и пам ти ти 
ко ја по ља су оба ве зна за ко ји тип је ди ни ца. На сре ћу, 
по сто ји до вољ но ква ли тет них про гра ма за кре и ра ње и 
одр жа ва ње ба за ре фе рен ци у фор ма ту Bib TeX, ко ји ну-
де ко ри сни ку да иза бе ре же ље ни тип је ди ни ца из по-
ну ђе не ли сте ти по ва, као и да се кон цен три ше са мо на 
са др жај по ља, док сам про грам во ди ра чу на о то ме ко ја 
су по ља оба ве зна за иза бра ни тип и о то ме оба ве шта ва 
ко ри сни ка. Ти про гра ми омо гу ћа ва ју и да се ба за сни ми 
у фор ма ти ма ко је по др жа ва ју но ви је вер зи је по пу лар-
них WYSIWYG-про гра ма (по пут па ке та Ope nOf fi ce и 
Mic ro soft Of fi ce), та ко да и ти про гра ми мо гу ко ри сти ти 
би бли о граф ске ре фе рен це кре и ра не у Bib TeX-фор ма-
ту5. Је дан од нај по пу лар ни јих бес плат них пред став ни ка 
та квих про грам ских па ке та је Ja bRef6.

Ja bRef ауто мат ски сор ти ра би бли о граф ске је ди-
ни це у ба зи при ли ком сва ког ажу ри ра ња. Та ко ђе, омо-
гу ћа ва њи хо во гру пи са ње у це ли не (раз ли чи те це ли не 
мо гу са др жа ти за јед нич ке ре фе рен це). По др жа но је и 
де фи ни са ње скра ће ни ца за пу на име на ча со пи са, та-
ко да ко ри сник при ли ком уно са не мо ра да на во ди ду-
га име на, већ са мо скра ће ни цу на осно ву ко је про грам 
ауто мат ски по пу ња ва пу но име ча со пи са. Ja bRef омо-
гу ћа ва и пре тра жи ва ње и пре у зи ма ње би бли о граф ских 
ре ферен ци са сај то ва по сто је ћих ба за елек трон ских би-
бли о гра фи ја (Ci te Se er, IEEEX plo re, Me dli ne, Jstor, Spi res). 
Оно што је по себ но бит но за до ма ће ко ри сни ке је и јед-
но став ни ји рад са ка рак те ри ма спе ци фич ним за срп ску 
ла ти ни цу (š, ž, ć, č, đ) у од но су на La TeX, а по го то во је 
олак шан је рад са ћи ри ли цом, по што се ба за би бли о-
граф ских ре фе рен ци мо же са чу ва ти у про из вољ ном 
код ном рас по ре ду (Uni co de, UTF-8, CP-1251, ISO-8859-
5, итд).

На рав но, још увек има не ких не до ста та ка ко ји 
се пре све га од но се на ло ка ли за ци ју. На и ме, Bib TeX 
зах те ва да се у по љу aut hor име на и пре зи ме на ви ше 

5 MS Word 2007: Bi bli o graphy, http://www.youtu be.com/watch?v=6DYuUGP7vLg 
(пре у зе то 14. 9. 2010).
6 Ja bRef, re fe ren ce ma na ger, http://ja bref.so ur ce for ge.net/

Скраћени називи библиографског стила Опис библиографског стила

plain
 Обезбеђује нумеричко означавање библиографских јединица које се 
у библиографији сортирају према алфабетском редоследу

alpha
 Библиографске јединице се означавају комбинацијом слова из 
имена аутора и године публиковања, док се библиографске јединице 
сортирају алфабетски

unsrt
 Обезбеђује нумеричко означавање библиографских јединица које се 
у библиографији сортирају према редоследу појављивања

dcu, agsm, jmr, jphysicsB Представници Харвардске фамилије библиографских стилова

apacite
 BibTeX-стил који подражава стил који користи American Psychological 
Association (APA)

chicago
 Чикаго-стил библиографског цитирања, стил који примењује часопис 
овог чланка

Табела 2: Неки примери BibTeX-библиографских стилова
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м р е ж а

ауто ра ме ђу соб но раз два ја ју ре зер ви са ном реч ју and. 
При ли ком при ка за ре фе рен це, име на и пре зи ме на раз-
ли чи тих ауто ра се раз два ја ју за пе том, са мо се по след-
њи аутор одва ја од оста лих ре зер ви са ном реч ју and. У 
слу ча ју до ма ћих ре фе рен ци, по го то во оних за пи са них 
ћи ри ли цом, то ни је при хва тљи во, та ко да је нео п ход на 
руч на ин тер вен ци ја.

Без об зи ра на све на ве де не не до стат ке, Bib TeX је 
де фи ни тив но је дан од нај за сту пље ни јих фор ма та елек-

трон ских би бли о гра фи ја7. Пред но сти ко је пру жа (ла-

ко ћа одр жа ва ња ба зе ре фе рен ци, јед но став не из ме не 

мо де ла ци ти ра ња, ауто мат ско сор ти ра ње ре фе рен ци), 

до во љан су раз лог да сва ко ко се ба ви из ра дом би бли о-

гра фи ја уло жи на пор и са вла да ње го во ко ри шће ње.

7 Цве та на Кр стев и Ду шко Ви тас. „Ин фор ма тич ки по глед на би бли о гра фи-
ју“, у Срп ска би бли о гра фи ја да нас, ур. Алек сан дра Вра неш, 229-241 (Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, 2008).
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Bib TeX - Cre a ting Per so nal Bi bli o grap hi es

Ab stract
This artic le pre sents a style-in de pen dent bi bli o graphy for mat and cor re spon ding re fe ren ce ma na ge ment soft wa re Bib TeX. 
Alt ho ugh Bib TeX is he a vily used with do cu ment pre pa ra tion system La TeX, the re is a free re fe ren ce Ja bRef. This soft wa re ena-
bles ci ta tion in a MS Word or Ope nOf  ce do cu ment of re fe ren ces fr om ex ter nal Bib TeX da ta ba se.
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