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Сажетак
Цитирање као дословно навођење туђих речи, парафраза или резиме нечијих идеја или ставова у циљу потврђивања 
сопствених сазнања, полемике са супротним мишљењима, или као упућивање читаоца на сродне радове, захтева јасан 
и исцрпан библиографски опис извора. То подразумева правила по којима се наводе подаци о библиографској јединици 
која варирају од једног до другог стила цитирања. Избор зависи од научне дисциплине, правила која прописују часописи 
или зборници у којима се објављују радови, или од афинитета самих аутора. У овом тексту, на практичним примерима, 
представљенe су измене у начину цитирања појединих врста грађе и извора објављене у 17. издању Чикаго стила 
библиографског цитирања (Chicago Style) из 2017. године. Редакција Читалишта: научног часописа за теорију и праксу 
библиотекарства, у складу са традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечко-информационе 
делатности у свету, определила се за Notes and Bibliography style (односно Humanities Style). У овом тексту су приказани 
начини навођења различите библиотечко-информационе грађе и извора који се најчешће користе као референсна 
литература у научном или стручном раду.

Кључне речи: цитирање, Чикаго стил библиографског цитирања, Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style – 
CMOS) (2017), библиографска јединица, фуснота, литература, библиотечко-информациона грађа, извори

Уводне напомене

Чи ка го стил (Chi ca go Style) би бли о граф ског ци ти ра ња1 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 CMОS)2 пред ста вља упут ство за ко ри шће ње овог сти ла. Об-
ја вио га је Uni ver sity of Chi ca go Press 1906. го ди не. До да нас је до жи вео 17 из да ња, од 
ко јих је по след ње об ја вље но 2017. го ди не. Спа да у пр ве при руч ни ке за ци ти ра ње и ве ли-
ким де лом је до при нео стан дар ди за ци ји ис тра жи вач ке ме то до ло ги је. CMOS је доступан 
у штампаној и он лајн верзији, ме ђу тим, без пла ћа ња го ди шње прет пла те, не мо гу ће му је 
при сту пи ти.

Приручник на во ди два основ на на чи на си сте ма ти за ци је из во ра: No tes and Bi bli o graphy 
style (стил ху ма ни стич ких на у ка) и Aut hor-da te system (си стем аутор-да ти ра ње). Из бор 
из ме ђу ова два на чи на че сто за ви си од лич них скло но сти, али још че шће од вр сте те ма 
и при ро де из во ра ко ји се на во де, као и од зах те ва оних ко ји про пи су ју упо тре бу јед ног 
од њих (из да ва чи, фа кул те ти, уред ни штво ча со пи са итд.). Оба сти ла су ве о ма слич на 
у на чи ну на во ђе ња из во ра. Ре дак ци ја Чи та ли шта: на уч ног ча со пи са за те о ри ју и прак-
су би бли о те кар ства, у скла ду са тра ди ци јом за сту пље ном у ча со пи си ма са те ма ти ком 
из би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти у све ту, опре де ли ла се за No tes and Bi bli o-
graphy style (од но сно Hu ma ni ti es Style). Овај на чин ци ти ра ња пред ста вља би бли о граф ску 

1  Рад је пре ра ђе на и до пу ње на вер зи ја тек сто ва: Дра га на Са бо вљев, „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња“, Пан че вач ко чи та-
ли ште 6, бр. 13 (но вем бар 2008): 111–115; Дра га на Са бо вљев, „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња (2)“, Пан че вач ко чи та-
ли ште 7, бр. 15 (но вем бар 2009): 86–90 и Дра га на Са бо вљев, „Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња”, Чи та ли ште: на уч ни ча-
со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства, пре у зе то 16. 5. 2018, http://www.ci ta li ste.rs/ci ta li ste_fi les/sa bo vljev_ci ka go_stil.pdf.

2  Chi ca go Ma nual of Style On li ne, pre u ze to 17. 5. 2018, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle.org/ho me.html.
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је ди ни цу у фу сно та ма и би бли о гра фи ји или спи ску ко ри шће не ли те ра ту ре и из во ра. Ве-
о ма је при ла го дљив ра зно вр сним ин фор ма ци ја ма и об ра ђу је из во ре ко је не пред ви ђа ју 
дру ги сти ло ви ци ти ра ња.

У овом тек сту ће би ти при ка за ни на чи ни ци ти ра ња пу бли ка ци ја ко је се нај че шће ко ри сте 
као ре фе рен сна ли те ра ту ра у на уч ном ра ду.

Пре то га, ну жно је да ти не ке на по ме не: као што је већ по ме ну то, „No tes and Bi bli o graphy 
си стем ра ди је ко ри сте они ко ји се ба ве ху ма ни стич ким на у ка ма – укљу чу ју ћи књи жев ност, 
исто ри ју и умет но сти. У овом си сте му, из во ри се на во де у фу сно та ма или енд но та ма озна-
че ним ред ним бро је ви ма. Сва ка од њих има од го ва ра ју ћи ред ни број у тек сту (su per script). 
Из во ри се та ко ђе на во де у би бли о гра фи ји на кра ју ра да.“3

Елек трон ски из во ри (ако по се ду ју до вољ но еле ме на та за на во ђе ње) тре ти ра ју се као 
штам па ни и тре ба их на во ди ти слич но њи хо вим штам па ним об ли ци ма, али са URL до дат-
ком. Не ки ча со пи си, из да ва чи, или од ре ђе не ди сци пли не, зах те ва ју и да тум при сту па из во ру 
те га тре ба на ве сти пре веб-адре се.

Из во ри се на во де је зи ком и пи смом ко ри шће не пу бли ка ци је. Уко ли ко је ве ћи на из во ра 
ћи ри лич на и на срп ском и дру гим је зи ци ма ко ји ко ри сте ово пи смо, у би бли о гра фи ји, или 
ли те ра ту ри и из во ри ма на кра ју ра да, на во ди се азбуч ним ре до сле дом. Ако су ла ти нич ни и/
или на стра ним је зи ци ма – абе цед ним.4

Исто вет не фу сно те ко је сле де из во ре ци ти ра не у це ли ни тре ба ле би да се скра ћу ју где год 
је то мо гу ће (ако су, нпр, 1. и 3. фу сно та иден тич не, 3. се скра ћу је на сле де ћи на чин: Пре зи-
ме, На слов или „Нав. де ло“, стра на).

Фу сно те ко је се са сто је од не ко ли ко из во ра ко ји до ка зу ју јед ну чи ње ни цу тре ба ло би 
одво ји ти тач ка ма-за ре зи ма. Тач ком-за ре зом одва ја ју се и два ме ста из да ња, два из да ва ча 
итд.

Ви ше стру ки на во ди јед не фу сно те тре ба ли би да упу ћу ју на прет ход ну (нпр. ред. бр. Ви-
де ти фу сно ту број... из над).

Ка да се ра ди о ано ним ном де лу, фу сно та и би бли о граф ска је ди ни ца по чи њу на сло вом 
ра да.

Ibid. или „Исто“ (уко ли ко се ра ди о ћи ри лич ном из во ру, увек би тре ба ло ко ри сти ти „Исто“) 
ко ри сти се на ме сту име на ауто ра, на сло ва и оно ли ко ин фор ма ци ја ко је су иден тич не они-
ма у прет ход ној фу сно ти (нпр. ред. бр. Ibid. (Исто), стра не). Не мо же се ко ри сти ти уко ли ко 
прет ход на фу сно та на во ди ви ше од јед ног де ла.

У фу сно та ма се на во де са мо стра на/стра не из ко јих је пре у зет ци тат, али у би бли о гра фи-
ји се мо ра ју на ве сти све стра не (од–до) на ко ји ма се на ла зи це ло куп ни текст, по гла вље из 
књи ге итд. За ди рект но ци ти ра ње из во ра без бро ја стра на, тре ба ло би ко ри сти ти име по гла-
вља, број па су са, или не ку дру гу ор га ни за ци о ну по де лу ра да.

Тре ба ло би из бе га ва ти ци та те пре у зе те из се кун дар них из во ра јер је основ на иде ја да ис-
тра жи ва чи са ми про у че рад ко ји ци ти ра ју. Уко ли ко ори ги нал но де ло ни је до ступ но, мо ра ју 
се на ве сти и при мар ни и се кун дар ни из во ри (нпр. ред. бр. Име, пре зи ме, На слов (Ме сто из-
да ња: Из да вач, го ди на), стра на, ци ти ра но у Име, пре зи ме, „На слов тек ста“, На слов ча со пи са 
број, све ска (да тум или са мо го ди на): стра на).5

3  ”Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick Gu i de“, in Chi ca go Ma nual of Style On li ne, pre u ze to 17. 5. 2018, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle.
org/to ols_ci ta ti on gu i de.html.

4  Не ки ча со пи си, по пут Чи та ли шта, да би ис пу ни ли усло ве за сти ца ње ви ше ка те го ри је у про це су ка те го ри за ци је ча со пи са ко ју 
спро во ди Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, од сту па ју од овог пра ви ла, па се та ко спи сак 
ли те ра ту ре и из во ра на кра ју ра да пи ше aбецедним ре дом, ла ти ни цом, без об зи ра на пи смо пу бли ка ци је, из у зев оних пи са них 
на је зи ци ма ко ји не упо тре бља ва ју ла ти нич но пи смо (ру ски, ма ке дон ски, бу гар ски, на при мер), док се фу сно те на во де је зи ком 
и пи смом пу бли ка ци је или из во ра.

5  Де ли мич но пре у зе то из: Wil li ams Li brary, “Ci ting Your So ur ces: Chi ca go: No tes”, pre u ze to 17. 5. 2018, http://li brary.wil li ams.
edu/ci ting/styles/chi ca go1.php. Да те су на по ме не при ла го ђе не срп ским је зич ким нор ма ма и уоби ча је ним на чи ни ма на во ђе ња.
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При ме ри на во ђе ња из во ра

- на во ђе ње књи ге:

1 аутор:
на по ме на или фу сно та (у да љем текст у Ф): ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра6, На слов 

књи ге7 (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), стра на8.
1. Бран ко В. Ра ди че вић, При че о жи во ти ња ма (Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1991), 26.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ра ди че вић, При че о 

жи во ти ња ма, или Нав. де ло9, 15.
би бли о гра фи ја (у да љем тек сту Б): ред ни број10. Пре зи ме, име ауто ра. На слов књи ге. Ме-

сто из да ња: Из да вач, го ди на.
22. Ра ди че вић, Бран ко В. При че о жи во ти ња ма. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1991.

2 и 3 ауто ра:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме и име и пре зи ме ауто ра, На слов књи ге (Ме сто из да ња: Из-

да вач, го ди на), стра на.
2. Гор да на Сто кић Си мон чић и Жељ ко Вуч ко вић, 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, 2007), 36–42.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Сто кић Си мон чић и 

Вуч ко вић, Упра вља ње би бли о те ка ма..., или Нав. де ло, 57.
Б: Пре зи ме, име и име и пре зи ме ауто ра. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на.
Сто кић Си мон чић, Гор да на11 и Жељ ко Вуч ко вић. 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, 2007.

4 или ви ше ауто ра:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра и др.12, На слов књи ге (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди-

на), стра на.
3. Бо шко Ба бик и др., Спо ме ни ци на сред њо ве ков на та и по но ва та исто 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, ур. 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, 1981), 254.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ба бик и др., Спо ме ни-
ци..., или Нав. де ло, 278.

Б: Пре зи ме, име, име и пре зи ме, име и пре зи ме, име и пре зи ме и име и пре зи ме ауто ра. 
На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на.

6  Ако аутор има ини ци јал, у фу сно ти се на во ди из ме ђу име на и пре зи ме на, а у би бли о гра фи ји иза име на, ако је пр ви на ве де ни 
аутор, а ако ни је, као и у фу сно ти.

7  Сва ки стил ци ти ра ња, па та ко и Чи ка го, има ве о ма пре ци зно утвр ђе на пра ви ла ка да се упо тре бља ва ју зна ци на во да, ка да ита лик, 
а по себ ну па жњу би тре ба ло обра ти ти на зна ке ин тер пунк ци је.

8  или стра не, ако се на во ди ве ћи део тек ста

9  Уко ли ко се на во ди ви ше ра до ва јед ног ауто ра, не мо же се ко ри сти ти „Нав. де ло“, јер се не зна на ко ји рад се од но си. У том слу-
ча ју, у скра ће ном опи су се пи ше на слов или део на сло ва.

10  Би бли о граф ске је ди ни це у спи ску ли те ра ту ре и из во ра на во де се азбуч ним или абе цед ним ре дом, у за ви сно сти од је зи ка и 
пи сма (ви де ти фу сно ту 3 ко ја го во ри о из у зе ци ма од овог пра ви ла), па ће опи са на је ди ни ца до би ти на овај на чин и свој ред ни 
број.

11  У CMOS-у је пред ви ђе но да и иза име на, а пре „и“ сто ји за пе та (нпр. Gra zer, Brian, and Char les Fis hman. A Cu ri o us Mind: The 
Sec ret to a Big ger Li fe. New York: Si mon & Schu ster, 2015.), ме ђу тим, аутор ка је да ла се би за пра во да то из о ста ви у овом Упут ству 
јер сма тра да ни је у ду ху је зич ких и пра во пи сних пра ви ла и нор ми срп ског је зи ка.

12  Ако је из вор на стра ном је зи ку, на ве ден ла ти нич ним пи смом, ко ри сти се из раз „et al.“.
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Ба бик, Бо шко, Вла ди мир Мо шин, Сла ви ца Ни ко лов ска, За гор ка Ра сол ко ска-Ни ко лов ска, 
Ли ди ја Сла ве ва и Рад ми ла Угри но ва-Ска лов ска под го то ви ле13. Спо ме ни ци на сред њо ве ков на-
та и по но ва та исто 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, 1981.

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:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., На слов књи ге (Ме сто из да ња: 

Из да вач, го ди на), стра на.
4. Goj ko Te šić, prir., Ci tat Vi na ver (Be o grad: Kul tur ni cen tar Be o gra da, 2007), 235.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Te šić, Ci tat Vi na ver, 

или Nav. de lo, 55.
Б: Пре зи ме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач, 

го ди на. 
Te šić, Goj ko, prir. Ci tat Vi na ver. Be o grad: Kul tur ni cen tar Be o gra da, 2007.

се кун дар на од го вор ност (уред ник, пре во ди лац или при ре ђи вач уз ауто ра):
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, На слов књи ге, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и 

пре зи ме14 (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), стра на.
5. Ви ли јам Шек спир, Маг бет, прир. Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, прев. Све ти слав Сте-

фа но вић (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2003), 23.
Б: Пре зи ме, име ауто ра. На слов књи ге. Уред ник, Глав ни и од го вор ни уред ник, Пре вео, 

При ре дио Име и пре зи ме. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на.
Шек спир, Ви ли јам. 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, 2003.

по гла вље или не ки дру ги део књи ге:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, „На слов по гла вља“, у На слов књи ге, прир., ур.,15 Име 

и пре зи ме (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), стра на.
6. Гор да на Сто кић Си мон чић, Бо ја на Тре би њац и Дра га на Са бо вљев, „Основ не ка рак-

те ри сти ке раз во ја књи жне кул ту ре у Ан тич кој Грч кој“, у Би бли о те ка кроз вре ме: При ло зи оп-
штој исто ри ји би бли о те ка до 16. ве ка, прир. Гор да на Сто кић Си мон чић, ур. Го ран Тра и ло вић 
и Гор да на Сто кић Си мон чић (Па че во: Град ска би бли о те ка; Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 
2017), 32–33.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Сто кић Си мон чић, 
Тре би њац и Са бо вљев, „Основ не ка рак те ри сти ке...“ или Нав. де ло, 25.

Б: Пре зи ме, име ауто ра. „На слов по гла вља“. У На слов књи ге, при ре дио/при ре ди ла, уред-
ник Име и пре зи ме, стра не. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на.

Сто кић Си мон чић, Гор да на, Бо ја на Тре би њац и Дра га на Са бо вљев. „Основ не ка рак те ри-
сти ке раз во ја књи жне кул ту ре у Ан тич кој Грч кој“. У Би бли о те ка кроз вре ме: При ло зи оп штој 
исто ри ји би бли о те ка до 16. ве ка, при ре ди ла Гор да на Сто кић Си мон чић, уред ни ци Го ран Тра-
и ло вић и Гор да на Сто кић Си мон чић, 23–37. Па че во: Град ска би бли о те ка; Бе о град: Фи ло ло-
шки фа кул тет, 2017.

13  Уко ли ко пу бли ка ци ја има до 10 ауто ра, CMOS пра дви ђа да се у би бли о гра фи ји на ве ду сви. Ако их има ви ше од 10, ко ри сти се 
фор му ла ци ја „и др.“ или „еt al.“, уко ли ко је из вор на стра ном је зи ку.

14  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.

15  Уко ли ко је при ре ђе но из да ње, збир ка или збор ник, оба ве зно се на во ди уред ник или при ре ђи вач.
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по гла вље при ре ђе ног то ма књи ге (у од но су на при мар не из во ре):
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, „На слов по гла вља“, у На слов књи ге, ур. Име и пре зи-

ме, том На сло ва књи ге, ур. Име и пре зи ме (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), стра на.
7. Qu in tus Tu li us Ci ce ro, “Hand bo ok on Can vas sing for the Con sul ship”, in Ro me: La te Re pu blic and 

Prin ci pa te, eds. Wal ter Emil Ka e gi Jr. and Pe ter Whi te, Vol. 2 Uni ver sity of Chi ca go Re a dings in We stern 
Ci vi li za tion, eds. John Boyer and Ju li us Kir shner (Chi ca go: Uni ver sity of Chi ca go press, 1986), 35.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ci ce ro, “Hand bo ok on 
Can vas sing for the Con sul ship”, или Nav. de lo, 40.

Б: 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.16

Ci ce ro, Qu in tus Tu li us. “Hand bo ok on Can vas sing for the Con sul ship”. In Ro me: La te Re pu-
blic and Prin ci pa te, еdited by Wal ter Emil Ka e gi Jr. and Pe ter Whi te. Vol. 2 Uni ver sity of Chi ca go 
Re a dings in We stern Ci vi li za tion, edi ted by John Boyer and Ju li us Kir shner, 33–46. Chi ca go: Uni-
ver sity of Chi ca go press, 1986. Ori gi nal no ob ja vlje no u Evelyn S. Shuc kburg, trans., The Let ters 
of Ci ce ro, Vol. 1 (Lon don: Ge or ge Bell & Sons, 1908).

пред го вор, увод ник, по го вор:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме, пред го вор, увод ник, по го вор у На слов књи ге, Име и пре зи-

ме ауто ра (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), стра не.
8. Ne ven Ušu mo vić, po go vor u Al ter na tiv ni vo dič kroz Va vi lon, Sr đan V. Te šin (Zre nja nin: 

Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“, 2008), 152.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ušu mo vić, po go vor u 

Al ter na tiv ni vo dič... или Nav. de lo, 152.
Б: Пре зи ме, име. 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, го ди на.
Ušu mo vić, Ne ven. 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“, 2008.

је ди ни ца из при руч ни ка:
Ф: ред ни број. На слов при руч ни ка, s.v.17 „На слов је ди ни це“.18

9. Исто ри ја срп ске књи жев но сти, s.v. „Но ва ко вић Сто јан“.
Б: По зна те ен ци кло пе ди је и реч ни ци се обич но не на во де у би бли о гра фи ји, ма да је мно-

го ко ри сни је и пре глед ни је уне ти их. На во де се, као и оста ли при руч ни ци, као књи ге.
Де ре тић, Јо ван. Исто ри ја срп ске књи жев но сти. Бе о град: Треб ник, 1996.

елек трон ска из да ња књи га – он лајн, е-bo oks, или на не ком дру гом ме ди ју му19:
(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.)
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, На слов књи ге (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на), 

http://adre sa.

16  Уко ли ко је том ори ги нал но из дат не где дру где, до да је се и: Ори ги нал но об ја вље но у Име, пре зи ме, ур., На слов, том (Ме сто 
из да ва ња: Из да вач, го ди на). При мер је пре у зет из тек ста Тhe Chi ca go Ma nual of Style Оnline, “Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick 
Gu i de“, pre u ze to 23. 9. 2008, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle.org/to ols_ci ta ti on gu i de.html. Ово из да ње је из 2003. го ди не и 
пру жа ло је мно го ви ше прак тич них при ме ра не го из да ње из 2017.

17  (лат. sub ver bo – под)

18  За oнлајн при руч ни ке до да ти да тум пре у зи ма ња и веб-адре су.

19  Књи га ма ко је се кон сул ту ју он лајн до да је се URL (енгл. Uni form Re so ur ce Lo ca tor) или на зив ба зе по да та ка. За дру ге ти по ве e-bo-
oks, на ве сти фор мат. Уко ли ко не ма ју па ги на ци ју, у фу сно ти би тре ба ло на ве сти на слов или број де ла или по гла вља, уко ли ко 
по сто ји (или јед но став но из о ста ви ти). – ”Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick Gu i de“, in Chi ca go Ma nual of Style On li ne, pre u ze to 17. 5. 
2018, http://www.chi ca go ma nu a lofstyle.org/to ols_ci ta ti on gu i de.html.
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10. Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја (Бе о град: Кре а тив ни цен тар, 2001), http://www.
an ti kvar nek nji ge.com/elek tron skek nji ge/de tail-item_39.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ну шић, Ауто би о гра-
фи ја, или Нав. де ло.

Б: Пре зи ме, име ауто ра. На слов књи ге. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на. http://adre sa. Та-
ко ђе до ступ но у штам па ном об ли ку, на CD-ROM, Kin dle, итд.

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

Ф: Mar sel Prust, Jed na Sva no va lju bav, pre vo di lac Ži vo jin Ži vo ji no vić (Be o grad: La gu na, 
2018), po gla vlje 4, Kin dle.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Prust, Jed na Sva no va 
lju bav, или Nav. de lo, po gla vlje 4.

Б: Prust, Mar sel. Jed na Sva no va lju bav. Pre vo di lac Ži vo jin Ži vo ji no vić. Be o grad: La gu na, 
2018. Kin dle.

- на во ђе ње ра да у ча со пи су:

рад у ча со пи су у штам па ном об ли ку (је дан аутор):
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, „На слов тек ста“, На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, 

број, све ска (го ди на): стра на/стра не, DOI број20.
14. Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „Би бли о те ка у соп стве ној со би: аутор ке, ју на ки ње и 

књи ге од Вир џи ни је Вулф до да нас“, Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о-
те кар ства Го ди на XVI, број 31 (но вем бар 2017): 28, doi: 1019090/cit.2017.31.27-32.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Гор дић Пет ко вић, 
„Би бли о те ка у соп стве ној со би...“ или Нав. де ло: 30.

Б: Пре зи ме, име. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска (го ди-
на): стра не од–до (без стр.). DOI број.

Гор дић Пет ко вић, Вла ди сла ва. „Би бли о те ка у соп стве ној со би: аутор ке, ју на ки ње и књи ге 
од Вир џи ни је Вулф до да нас“. Чи та ли ште: на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар-
ства Го ди на XVI, број 31 (но вем бар 2017): 27–32. doi: 1019090/cit.2017.31.27-32.

Ф: 12. We ro ni ka Paw lo wicz, “Si le sian Li brary in Ka to wi ce and Its Col lec tion“, Чи та ли ште: 
на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на XVI, број 31 (но вем бар 2017): 34, 
doi: 1019090/cit.2017.31.33-37.21

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Paw lo wicz, “Si le sian 
Li brary...“ или Nav de lo: 34.

Б: Paw lo wicz, We ro ni ka. “Si le sian Li brary in Ka to wi ce and Its Col lec tion“. Чи та ли ште: 
на уч ни ча со пис за те о ри ју и прак су би бли о те кар ства Го ди на XVI, број 31 (но вем бар 2017): 
33–37. doi: 1019090/cit.2017.31.33-37.

рад у ча со пи су (2 или 3 ауто ра):
Ф: ред ни број. Име пре зи ме и име и пре зи ме, „На слов тек ста“, На слов ча со пи са го ди на 

из ла же ња, број, све ска (го ди на): стра на, DOI број.
10. Цве та на Кр стев и Ага та Са ва ри, „Игре са по ли лек сич ким је ди ни ца ма за бо ље по ве зи-

ва ње на уч не за јед ни це“, Ин фо те ка: ча со пис за ди ги тал ну ху ма ни сти ку Год 17, бр. 2 (2017): 9.

20  Ни су увек сви по да ци, по пут го ди не, бро ја или све ске до ступ ни, мно ги ча со пи си не ма ју DOI, па се на во де они по да ци ко ји 
по сто је – оста ли се из о ста вља ју. Ве ли ки број чла на ка у ча со пи су по се ду је DOI (Di gi tal Ob ject Iden ti fi  er). Ње га чи ни стал ни URL 
ко ји по чи ње https://doi.org/. CMOS пре по ру чу је да се на ве де овај URL ра ди је не го она веб-адре са на ко јој се на ла зи ча со пис 
(О на во ђе њу ра до ва у елек трон ским ча со пи си ма би ће ре чи у да љем тек сту).

21  Овај текст је за ни мљив јер пред ста вља ком би на ци ју два је зи ка и пи сма те се, при ли ком ци ти ра ња, на во де оба.
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Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Кр стев и Са ва ри, 
„Игре са по ли лек сич ким је ди ни ца ма...“ или Нав. де ло: 15.

Б: Пре зи ме, име и (или and – уко ли ко је рад на стра ном је зи ку) име и пре зи ме. „На слов 
тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска (го ди на): стра не. DOI број.

Кр стев, Цве та на и Ага та Са ва ри. „Игре са по ли лек сич ким је ди ни ца ма за бо ље по ве зи ва ње 
на уч не за јед ни це“. Ин фо те ка: ча со пис за ди ги тал ну ху ма ни сти ку Год 17, бр. 2 (2017): 7–26.

рад у ча со пи су (4 и ви ше ауто ра):
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме и др., (et al., за ра до ве на стра ним је зи ци ма), „На слов тек-

ста“, На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска (го ди на): стра на, DOI број.
6. Lo ri e ne Roy et al., “The Euro pean Con fe ren ce on In for ma tion Li te racy: An In ter na ti o nal 

Re se arch-Prac ti ce Ne xus”, Col le ge and Re se arch Li bra ri es News 78 (3) (2017): 132.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Roy et al., “The Euro-

pean Con fe ren ce on In for ma tion Li te racy...” или Nav. de lo: 133.
Б: Пре зи ме, име, име и пре зи ме, име и пре зи ме и (или and – ако је рад на стра ном је зи ку) 

име и пре зи ме22. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска (го ди на): 
стра не. DOI број.

Roy, Lo ri e ne, Se rap Kur ba no ğ lu, Di a ne Mi zrac hi and So nja Špi ra nec. “The Euro pean Con-
fe ren ce on In for ma tion Li te racy: An In ter na ti o nal Re se arch-Prac ti ce Ne xus”. Col le ge and Re se-
arch Li bra ri es News 78 (3) (2017): 131–134.

рад у он лајн ча со пи су или у оном ко ји има и штам па ну и елек трон ску вер зи ју:
Без об зи ра да ли има јед ног или ви ше ауто ра, рад се на во ди као прет ход но опи са ни при-

ме ри, али му се до да ју да тум пре у зи ма ња и веб-адре са са ко је је пре у зет.
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, „На слов тек ста“, На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, 

број, све ска (го ди на): стра на/стра не, да тум пре у зи ма ња, веб-адре са.
3. До бри ла Бе ге ни шић, „Би бли о те кар ство и лин гви сти ка: ин тер ди сци пли нар не ве зе“, Гла-

сник На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на XVI, бр. 19 (2017): 39, пре у зе то 20. 5. 2018, https://
www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=5589.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Бе ге ни шић, „Би бли о-
те кар ство и лин гви сти ка...“ или Нав. де ло: 39.

Б: Пре зи ме, име. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са го ди на из ла же ња, број, све ска (го ди-
на): стра не од–до (без стр.). Пре у зе то да тум. Веб-адре са.

Бе ге ни шић, До бри ла. „Би бли о те кар ство и лин гви сти ка: ин тер ди сци пли нар не ве зе“. Гла-
сник На род не би бли о те ке Ср би је Го ди на XVI, бр. 19 (2017): 37–45. Пре у зе то 20. 5. 2018. 
https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=5589.

чла нак у по пу лар ном ча со пи су или но ви на ма (у штам па ном об ли ку или он лајн):
По CMOS-у, члан ци из по пу лар них ча со пи са, но ви на (у штам па ном об ли ку или он лајн), 

бло го ви и слич но, ци ти ра ју се на исти на чин. Па ги на ци ја, ако је има, мо же се на ве сти у фу-
сно ти, али се из о ста вља из би бли о гра фи је. Уко ли ко се чла нак на во ди из он лајн из во ра, уно-
си се веб-адре са или на зив ба зе по да та ка.

Ф: ред ни број. Име и пре зи ме ауто ра, „На слов тек ста“, На слов ча со пи са, да тум из ла же ња, 
стра на, ру бри ка, веб-адре са.

13. Пре драг Уро ше вић, „Зи ма ав га ни стан ског за до вољ ства“, По ли ти кин За бав ник, 18. 9. 
2009, 14.

22  Ра до ви у ча со пи си ма че сто има ју ви ше ауто ра. Ако их је че тво ро или ви ше, у би бли о гра фи ји се на во де до 10, а уко ли ко их је 
ви ше од 10, на во ди се пр вих 7, уз „и др.“ или „et al.“.
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Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Уро ше вић, „Зи ма ав-
га ни стан ског за до вољ ства“ или Нав. де ло.

Б: Пре зи ме, име ауто ра. „На слов тек ста“. На слов ча со пи са, да тум из ла же ња, ру бри ка, веб-адре са.
Уро ше вић, Пре драг. „Зи ма ав га ни стан ског за до вољ ства“. По ли ти кин За бав ник, 18. 9. 2009.
Ф: 1. Neil Ga i man, “Why our fu tu re de pends on li bra ri es, re a ding and daydre a ming”, The Gu ar-

dian, Tue 15 Oct 2013, https://www.the gu ar dian.com/bo oks/2013/oct/15/neil-ga i man-fu tu re-
li bra ri es-re a ding-daydre a ming.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ga i man, “Why our fu-
tu re de pends on li bra ri es, re a ding and daydre a ming” или Nav. de lo.

Б: Ga i man, Neil. “Why our fu tu re de pends on li bra ri es, re a ding and daydre a ming”. The Gu ar-
dian, Tue 15 Oct 2013. https://www.the gu ar dian.com/bo oks/2013/oct/15/neil-ga i man-fu tu re-
li bra ri es-re a ding-daydre a ming.

Ф: 3. Pe ca Po po vić, „Ot me no ne pri sta ja nje na osred njost“, Blic, 21. 5. 2018, Kul tu ra, www.blic.rs/
kul tu ra/ve sti/pe ca-po po vic-ot me no-ne pri sta ja nje-na-osred njost/z3dk6px.23

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Po po vić, „Ot me no ne-
pri sta ja nje na osred njost“.

Б: Po po vić, Pe ca. „Ot me no ne pri sta ja nje na osred njost“. Blic, 21. 5. 2018. Kul tu ra. www.blic.
rs/kul tu ra/ve sti/pe ca-po po vic-ot me no-ne pri sta ja nje-na-osred njost/z3dk6px.

Ф: 7. Zr znac ka, „Pre po ru ka Klu ba knji ge Grad ske na rod ne bi bli o te ke ‚Žar ko Zre nja nin’“, Či ta-
lač ka znač ka – blog, 3. april 2018, https://zr znac ka.wor dpress.com/2018/04/03/pre po ru ka-klu ba-
knji ge-grad ske-na rod ne-bi bli o te ke-zar ko-zre nja nin/.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Zr znac ka, „Pre po ru ka 
Klu ba knji ge...“.

Б: Zr znac ka. „Pre po ru ka Klu ba knji ge Grad ske na rod ne bi bli o te ke ‚Žar ko Zre nja nin’“. Či ta lač-
ka znač ka, blog, 3. april 2018. https://zr znac ka.wor dpress.com/2018/04/03/pre po ru ka-klu ba-
knji ge-grad ske-na rod ne-bi bli o te ke-zar ko-zre nja nin/.

при каз или ре цен зи ја књи ге у ча со пи су:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме, „На слов тек ста“, при каз На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто-

ра, На слов ча со пи са, да тум, го ди на, стра на.
15. Бран ка Дра го са вац, „Са га о Дра шко ци је ви ма“, при каз Са га о Дра шко ци је ви ма, Де сан-

ка Ста ма то вић, Пан че вач ко чи та ли ште, мај 2009, 137.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Дра го са вац, „Са га о 

Дра шко ци је ви ма“, 137.
Б: Пре зи ме, име. „На слов тек ста“. При каз На слов књи ге, Име и пре зи ме ауто ра. На слов 

ча со пи са, да тум, го ди на.
Дра го са вац, Бран ка. „Са га о Дра шко ци је ви ма“. При каз Са га о Дра шко ци је ви ма, Де сан ка 

Ста ма то вић. Пан че вач ко чи та ли ште, мај 2009.

- рад из ба зе по да та ка у full text-у:
На во ди се као прет ход но опи са ни при мер, али се до да је веб-адре са ча со пи са или дру ге 

пу бли ка ци је, у за ви сно сти ода кле је рад пре у зет.

- на во ђе ње ин тер вјуа:
Ф: Име и пре зи ме, „На слов ин тер вјуа“, На слов ча со пи са, но ви на, веб-стра ни це, итд., ин-

тер вју во дио/во ди ла (уко ли ко је пот пи сан аутор ин тер вјуа), да тум, веб-адре са (уко ли ко је 
ин тер вју об ја вљен он лајн).

23  Уко ли ко се овај рад на ве де из штам па ног из да ња, ре до след по да та ка је исти, али се из о ста вља веб-адре са.
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19. Dra gan To mić, „Osno ve pro gra mi ra nja su no va pi sme nost 21. ve ka”, Blic, 3. 3. 2018, 
https://www.blic.rs/ve sti/eko no mi ja/osno ve-pro gra mi ra nja-su-no va-pi sme nost-21-ve ka/
j2ky05y.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: To mić, „Osno ve 
pro gra mi ra nja...“

Б: Пре зи ме, име. „На слов ин тер вјуа“. На слов ча со пи са, но ви на, веб-стра ни це, итд. Ин тер-
вју во дио/во ди ла (уко ли ко је пот пи сан аутор ин тер вјуа). Да тум. веб-адре са (уко ли ко је ин-
тер вју об ја вљен он лајн).

To mić, Dra gan. „Osno ve pro gra mi ra nja su no va pi sme nost 21. ve ka”. Blic, 3. 3. 2018. https://
www.blic.rs/ve sti/eko no mi ja/osno ve-pro gra mi ra nja-su-no va-pi sme nost-21-ve ka/j2ky05y.

- на во ђе ње нео бја вље не ма ги стар ске те зе или док тор ске ди сер та ци је:
Ф: ред ни број. Ини ци јал име на. пре зи ме ауто ра, „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, го ди на), стра не.24

18. Н. Идри зо вић, „Па три јар шиј ска би бли о те ка Срп ске пра во слав не цр кве: 1706–2006“ 
(док тор ска дис., Фи ло ло шки фа кул тет, 2016), 155–160.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Идри зо вић, „Па три-
јар шиј ска би бли о те ка...“ или Нав. де ло, 144.

Б: Пре зи ме, ини ци јал име 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, го ди на.

Идри зо вић, Н. „ Па три јар шиј ска би бли о те ка Срп ске пра во слав не цр кве: 1706–2006“. 
Док тор ска дис., Фи ло ло шки фа кул тет, 2016.

- рад из ло жен на струч ном ску пу или кон фе рен ци ји:
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме, „На слов ра да“ (рад пред ста вљен на На зив ску па или кон-

фе рен ци је, Град, Др жа ва, да тум одр жа ва ња, го ди на).25

19. Бар ба ра Шлај нха ген, „Гво жђе се ку је док је вру ће: ло би ра ње за би бли о те ке у до ба 
ди ги тал не тран сфор ма ци је“ (рад пред ста вљен на О че му го во рим ка да го во рим о би бли о те-
ка ма: за го ва ра ње, про мо ви са ње, ло би ра ње, Бе о град, Ср би ја, 13–15. де цем бар 2017).

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Шлај нха ген, „Гво жђе 
се ку је док је вру ће...“.

Б: Пре зи ме, име ауто ра. „На слов ра да“. Рад пред ста вљен на На зив ску па или кон фе рен-
ци је, Град, Др жа ва, да тум одр жа ва ња, го ди на.

Шлај нха ген, Бар ба ра. „Гво жђе се ку је док је вру ће: ло би ра ње за би бли о те ке у до ба ди ги-
тал не тран сфор ма ци је“. Рад пред ста вљен на О че му го во рим ка да го во рим о би бли о те ка ма: 
за го ва ра ње, про мо ви са ње, ло би ра ње, Бе о град, Ср би ја, 13–15. де цем бар 2017.

CMOS и у из да њу из 2017. го ди не пред ви ђа на во ђе ње мул ти ме ди јал них до ку ме на та, му-
зич ких ком по зи ци ја, пар ти ту ра, звуч них или ви део-за пи са, де ла ви зу ел них умет но сти, али је 
при мет но да се ме ња ју ме ди ји њи хо вог чу ва ња. У овом де лу ра да би ће по но вље ни при ме ри 
из прет ход ног Упут ства због ре до сле да на во ђе ња по да та ка, али би тре ба ло узе ти у об зир чи-
ње ни цу да се они све ви ше на ла зе на ин тер не ту и да се уз њи хо ве опи се нај че шће до да ју и 
да тум пре у зи ма ња и веб-адре са.

24  Уко ли ко се рад на во ди из ба зе по да та ка или не ког дру гог елек трон ског из во ра, до да ју се на зив ба зе, да тум пре у зи ма ња и/или 
веб-адре са.

25  Исто.
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- 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:
Ф: Име и пре зи ме ауто ра, „На слов ком по зи ци је“ у На слов пу бли ка ци је, ур. Име и пре зи ме, 

стра не (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на).
20. Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац, „Ал’ је леп овај свет“ у Му зич ка кул ту ра 6, ур. Та ма ра 

По по вић Но ва ко вић, 22 (Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2009).
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Мо кра њац, „Ал’ је 

леп овај свет“, 22.
Б: Пре зи ме, име ауто ра. „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, го ди на.
Сто ја но вић Мо кра њац, Сте ван. „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, 2009.

- звуч ни за пис:
Ф: Име и пре зи ме ауто ра, На слов за пи са, про ду цент ска ку ћа – ме диј.
21. Car los San ta na, Su per na tu ral, BMG Ari sta – CD.
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: San ta na, Su per na tu ral.
Б: Пре зи ме, име ауто ра. На слов за пи са. Име про ду цент ске ку ће, из да ва ча – ме диј. 
San ta na, Car los. Su per na tu ral. BMG Ari sta – CD.
По CMОS-у, звуч ни за пи си се на во де под име ном ком по зи то ра, пи сца или дру ге осо бе за-

ду же не за са др жај. Име из во ђа ча се мо же до да ти по сле на сло ва. Про ду цент ска ку ћа и број 
за пи са су обич но до вољ ни да се за пис иден ти фи ку је.

- ви део за пис:
Ф: ред ни број. На слов фил ма, ме диј, ре ди тељ Име и пре зи ме (Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на).
22. Ha der sfi ld, DVD, re di telj Ivan Živ ko vić (Be o grad: Eye to Eye, 2007).
Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ha der sfi ld.
Б: На слов фил ма. Ре ди тељ Име и пре зи ме. Ме сто из да ња: Из да вач, го ди на. Ме диј. Ha der-

sfi ld. Re di telj Ivan Živ ko vić. Be o grad: Eye to Eye, 2007. DVD.
CMOS ка же да су по да ци за ви део за пи се углав ном слич ни за пи си ма за књи ге, са до дат-

ком у ви ду по да тка о вр сти ме ди ја.

- до ку мен ти из вр шних вла ди них ор га на:
Ф: ред ни број. Име ми ни стар ства, На слов тек ста, Име и пре зи ме ауто ра (Ме сто из да ња: 

Из да вач, го ди на), пре у зе то да тум, http://adre sa.26

12. Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Стра те ги ја раз во ја кул ту-
ре Ре пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027., пре у зе то 15. 5. 2018, http://www.kul tu ra.gov.rs/docs/
do ku men ti/pred log-stra te gi je-raz vo ja-kul tu re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-/-pred log-
stra te gi je-raz vo ja-kul tu re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-.pdf.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ми ни стар ство кул ту-
ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, Стра те ги ја раз во ја...

Б: Име ми ни стар ства. На слов тек ста. Име и пре зи ме ауто ра. Ме сто из да ња: Из да вач, го-
ди на. Пре у зе то да тум. http://adre sa.

Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. Стра те ги ја раз во ја кул ту ре Ре-
пу бли ке Ср би је од 2017. до 2027. Пре у зе то 15. 5. 2018. http://www.kul tu ra.gov.rs/docs/do ku-
men ti/pred log-stra te gi je-raz vo ja-kul tu re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-/-pred log-stra-
te gi je-raz vo ja-kul tu re-re pu bli ke-sr bi je-od-2017--do-2027-.pdf.

26  Као и код оста лих при ме ра, на во де се са мо они по да ци ко ји по сто је у до ку мен ту. Код вла ди них до ку ме на та че сто не по сто је 
по да ци о ауто ру, ме сту из да ња или из да ва чу, а по што се про пи си углав ном об ја вљу ју у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је, 
ло гич ни је их је на во ди ти као ра до ве из ча со пи са, што ће по ка за ти сле де ћи при мер.



ОДРАЗ Читалиште 34 (мај 2019) 77
 
 Сабовљев Д. „Чикаго стил библиографског цитирања“, 67–80

Ф: 22. „Za kon o bi bli o teč ko-in for ma ci o noj de lat no sti“, Slu žbe ni gla snik RS broj 52 (2011), 
član 3., pre u ze to 26. 9. 2016, https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3047.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: „Za kon o bi bli o teč ko-
in for ma ci o noj de lat no sti“, član 22, stav 2.

Б: „Za kon o bi bli o teč ko-in for ma ci o noj de lat no sti“. Slu žbe ni gla snik RS broj 52 (2011). Pre u-
ze to 26. 9. 2016. https://www.nb.rs/vi ew_fi le.php?fi le_id=3047.

- на во ђе ње веб-стра ни ца:
Ов де се не мо же на ћи пре ци зан мо дел на во ђе ња јер 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 веб-стра ни ца 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 де са мо на зив стра ни це, да тум пре у зи ма ња 
и веб-адре са.

По CMOS-у, „Че сто је до вољ но са мо опи са ти веб-стра ни цу или дру ги са др жај у тек сту 
(‚По по да ци ма од 1. ма ја 2017, по чет на стра ни ца Јејл уни вер зи те та на во ди...‘). Уко ли ко је 
по треб но фор мал ни је ци ти ра ње, оно се на во ди на на чин дат у при ме ри ма. За из вор ко ји не 
по се ду је да тум об ја вље не пу бли ка ци је или ин фор ма ци је, уно си се да тум при сту па, од но сно 
пре у зи ма ња“27.

Ф: ред ни број. Име ор га ни за ци је, „На слов тек ста“, име вла сни ка сај та, адре са по ста вља-
ња или но ве вер зи је, уко ли ко је не ма, да тум пре у зи ма ња, http://adre sa.

25. IFLA Ca ta lo gu ing Sec tion, “IFLA Li brary Re fe ren ce Mo del (LRM)“, IFLA, Last up da te 14 
March 2018, http://www.ifla.org/VII/s8/in dex.htm.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: IFLA Ca ta lo gu ing Sec-
tion, LRM.

Б: Име ор га ни за ци је. „На слов тек ста“. Име вла сни ка сај та. Адре са по ста вља ња или но ве 
вер зи је, уко ли ко је не ма, да тум пре у зи ма ња, http://adre sa.

IFLA Ca ta lo gu ing Sec tion. “IFLA Li brary Re fe ren ce Mo del (LRM)“. IFLA. Last up da te 14 
March 2018. http://www.ifla.org/VII/s8/in dex.htm.

Ф: 9. Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку, „Исто ри јат“, Фи ло ло шки фа кул-
тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пре у зе то 9. 10. 2017, http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/
bi bli o te kar stvo-i-in for ma ti ka/isto ri jat/.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ка те дра за би бли о те-
кар ство и ин фор ма ти ку, „Исто ри јат“.

Б: Ка те дра за би бли о те кар ство и ин фор ма ти ку. „Исто ри јат“. Фи ло ло шки фа кул тет 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Пре у зе то 9. 10. 2017. http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/ka te dre/
bi bli o te kar stvo-i-in for ma ti ka/isto ri jat/.

Ф: 18. Pe snič ka šta fe ta 2018., „Iz lo žba Pe snič ka šta fe ta – je din stve no kul tur no na sle đe“, 
Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“, vi deo za pis, ob ja vlje no 17. 5. 2018, https://
www.youtu be.com/watch?v=0_e3AJZQF48&t=28s.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Pe snič ka šta fe ta 2018.
Б: Pe snič ka šta fe ta 2018. „Iz lo žba Pe snič ka šta fe ta – je din stve no kul tur no na sle đe“. Grad-

ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin“. Vi deo za pis. Ob ja vlje no 17. 5. 2018. https://www.
youtu be.com/watch?v=0_e3AJZQF48&t=28s.

27  ”Chi ca go-Style Ci ta tion Qu ick Gu i de“.
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- са др жа ји на дру штве ним мре жа ма:
По што је ко му ни ка ци ја на дру штве ним мре жа ма по ста ла не за о би ла зни сег мент сва ко-

днев ног жи во та, CMOS пред ви ђа на во ђе ње и ова квих из во ра: „На во ђе ње са др жа ја ко ји се 
де ли на дру штве ним мре жа ма обич но се огра ни ча ва на сам текст (‚Твит Ко на на О’Бра је на 
је уоби ча је но без из ра жа јан: ‚У част да на пла не те Зе мље ре ци кли рам сво је тви то ве’ (@Co-
na nO Brien, April 22, 2015)’). Мо же се до да ти на по ме на уко ли ко је нео п ход но фор мал ни је 
на во ђе ње. У рет ким слу ча је ви ма зах те ва се и унос у спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре и из во ра. 
На ме сту на сло ва би тре ба ло на ве сти пр вих 160 ка рак те ра по ста (об ја ве)“28.

Ф: Име и пре зи ме ауто ра, „На слов по ста или део тек ста“, На зив дру штве не мре же, да тум 
пре у зи ма ња или об ја вљи ва ња, веб-адре са.

Ф: Бран ко Јев ђић, „Би бли о те ка Ла за ре вац, ‚Одр жан струч ни скуп под на зи вом ‚Би-
бли о те ке – цен три зна ња о ЕУ’“, Феј сбук, 21. 5. 2018, https://www.fa ce bo ok.com/gro ups/
171491692895266/.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Јев ђић, „Би бли о те ка 
Ла за ре вац...“

Б: Пре зи ме, име ауто ра. „На слов по ста или део тек ста“. На зив дру штве не мре же, да тум 
пре у зи ма ња или об ја вљи ва ња, веб-адре са.

Јев ђић, Бран ко. „Би бли о те ка Ла за ре вац, ‚Одр жан струч ни скуп под на зи вом ‚Би-
бли о те ке – цен три зна ња о ЕУ’“. Феј сбук, 21. 5. 2018. https://www.fa ce bo ok.com/
gro ups/171491692895266/.

Ф: Vla di mir Ar se nić (vla di mi rar se nic1972), „#gnbzar ko zre nja nin #zi ve bi bli o te ke“, In sta-
gram fo to gra fi ja, 19. 5. 2018, https://www.in sta gram.com/p/Bi-NE TIl6N5LAGn9xJBWvfwVCg
ZOkTWN3pq5yk0/?hl=sr.

Уко ли ко се у ра ду овај из вор по на вља, на во ди се на сле де ћи на чин: Ar se nić, 
„#gnbzar ko zre nja nin...“.

Б: Ar se nić, Vla di mir (vla di mi rar se nic1972). „#gnbzar ko zre nja nin #zi ve bi bli o te ke“. In sta gram
fo to gra fi ja, 19. 5. 2018. https://www.in sta gram.com/p/Bi-NE TIl6N5LAGn9xJBWvfwVCgZOkT
WN3pq5yk0/?hl=sr.

- лич на ко му ни ка ци ја:
„Лич на ко му ни ка ци ја, укљу чу ју ћи имејл, смс, по ру ке по сла те пре ко дру штве них мре жа, у 

ра ду се на во ди са мо у фу сно ти, ве о ма рет ко се уно си у би бли о гра фи ју“29.
Ф: ред ни број. Име и пре зи ме, е-mail, смс, Феј сбук, Mесинџер, Вај бер, What sApp... по-

ру ка ауто ру, да тум.
28. Ivan Sto ja no vić, Me sin džer po ru ka autor ki, 7. 12. 2017.

За кључ на раз ма тра ња

Као што се мо же при ме ти ти из но вог Упут ства, Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња 
пре тр пео је зна чај не про ме не у од но су на прет ход на из да ња. Мно го ви ше па жње се по кла-
ња елек трон ским из во ри ма и за пи си ма на дру штве ним мре жа ма. То је по сле ди ца раз во ја 
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја и ути ца ја ме ди ја на све сег мен те жи во та, па и 
на на уч но и стра жи вач ки рад. Ов де се мо же по ста ви ти пи та ње да ли су ова кви за пи си ре ле-
вант ни или до вољ но по у зда ни из во ри на ко је се мо же по зи ва ти у тек сто ви ма ко ји пре тен ду ју 
да бу ду ори ги нал ни на уч ни, пре глед ни, или бар струч ни ра до ви. Од го вор би мо гао би ти да 
не ка да не ма дру га чи јег на чи на да се при сту пи ори ги нал но об ја вље ном са др жа ју. То је био 

28  Ibid.

29  Ibid.
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слу чај и у овом ра ду, у окол но сти ма да је при ступ The Chi ca go Ma nual of Style On li ne огра ни-
чен и да не функ ци о ни ше ни free trial на 30 да на. Би ло је нео п ход но при ку пи ти ин фор ма ци је 
и ко мен та ре из раз ли чи тих из во ра да би се фор ми ра ло Упут ство за ње го во ко ри шће ње на 
срп ском је зи ку.

Оно што је та ко ђе при мет но је да се ве ли ка па жња по кла ња скра ћи ва њу из во ра у фу-
сно та ма, уко ли ко се они по на вља ју ви ше пу та у тек сту. Због то га је и у овом ра ду, уз сва ки 
при мер на во ђе ња, по ну ђен при мер са жи ма ња по да та ка.

У Упут ству се све сно од сту пи ло од три пра ви ла на ве де на у CMOS-у, у из да њу из 2017. 
го ди не:

1. Аутор ка сма тра да ни је у ду ху срп ског је зи ка, ни ти ва же ћих је зич ких и пра во пи сних 
нор ми да по сле пре зи ме на ауто ра, а пре „и“ (ка да је у пи та њу ви ше ауто ра, не за ви сно од 
то га да ли се на во ди мо но граф ска или рад из се риј ске пу бли ка ци је) уне се за пе та/за рез те 
га је из о ста ви ла.

2. У слу ча ју скра ћи ва ња већ по ну ђе них из во ра, не за ви сно да ли се ра ди о књи зи или ра ду 
у ча со пи су, по сле це ло ви тог или де ли мич но на ве де ног на сло ва, или фор му ла ци је „Нав. де-
ло“, CMOS пре по ру чу је за пе ту/за рез пре на во ђе ња па ги на ци је. Аутор ка сма тра да би би ло 
пре глед ни је да се по сле на во ђе ња књи ге упо тре би за рез/за пе та пре па ги на ци је, а при на во-
ђе њу ра да у ча со пи су две тач ке (:) јер се ти ме раз гра ни ча ва вр ста из во ра ко ја се на во ди у 
скра ће ном об ли ку.

3. При ци ти ра њу елек трон ских из во ра, за раз ли ку од прет ход них из да ња, CMOS из 2017. 
не ин си сти ра на да ту му пре у зи ма ња, од но сно при сту па ња, не го на да ту му по ста вља ња, уна-
пре ђи ва ња, про ме на са др жа ја веб-стра не итд. Ова пре по ру ка је до слов но и до след но пре-
не та и у овом ра ду. Ме ђу тим, као што је ре че но у Увод ним на по ме на ма, по је ди ни из да ва чи 
или ре дак ци је ча со пи са ин си сти ра ју да се да тум уне се. Раз лог је тај што се веб-стра ни це 
че сто ме ња ју и до пу њу ју те је на во ђе ње да ту ма пре у зи ма ња и оправ да ње ауто ру да је, у тре-
нут ку ка да је при сту пио од ре ђе ном са др жа ју, он из гле дао или гла сио тач но она ко ка ко га је 
упо тре био у свом тек сту. Уз из ме ну ре до сле да на во ђе ња, тј. да се да тум пре у зи ма ња на во ди 
пре веб-адре се (за раз ли ку од прет ход ног Упут ства да се на во ди у за гра да ма на кра ју би бли-
о граф ског опи са и по сле адре се), ре дак ци ја Чи та ли шта мо ли ауто ре да ипак на ве ду да тум 
ка да су пре у зе ли не ки са др жај (фор му ла ци ја: Пре у зе то да тум, веб-адре са).

Свр ха овог тек ста је да се по мог не ауто ри ма да са вла да ју Чи ка го стил би бли о граф ског 
ци ти ра ња, у No tes and Bi bli o graphy (од но сно у Hu ma ni ti es Style-у). Мо дер на тех ни ка и у овом 
сми слу је иза шла у су срет ауто ри ма. На и ме, све че шће се по ја вљу ју софт ве ри ко ји за да те 
по дат ке кон вер ту ју у би бли о граф ске је ди ни це у ли те ра ту ри, на по ме на ма и фу сно та ма. Ко је 
имао при ли ке да ра ди у но ви јим вер зи ја ма вор да нпр., та ко ђе мо же да се уве ри да је прин-
цип ци ти ра ња и кон вер то ва ња по да та ка умно го ме олак шан.

Чи ка го стил би бли о граф ског ци ти ра ња пре у зи ма при мат у обла сти на уч но и стра жи вач ког 
ра да у ху ма ни стич ким на у ка ма. У Ак ту о уре ђи ва њу ча со пи са Ми ни стар ства за на у ку и тех-
но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је30 на ве ден је као је дан од сти ло ва ко је по др жа ва ју во де ће 
ме ђу на род не ба зе ко је су на ме ње не вре до ва њу, као и Срп ски ци тат ни ин декс. Ти ме је по тре-
ба за упо зна ва њем пра ви ла ко ја про пи су је ве ћа.

30  Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, „Акт о уре ђи ва њу на уч них ча со пи са”, пре у зе то 14. 7. 
2016, http://www.ceon.rs/ima ges/pdf/akt_o_ure dji va nju_ca so pi sa.pdf.
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Chicago Style of Source Citation

Summary
Whether we see citation as retelling the words of others, as paraphrasing or summarizing someone’s ideas or 
attitudes in order to confi rm their own insight or argue with diff erent opinions, or just directing readers to related 
works, it requires a clear and detailed bibliographic description of the source. This includes rules that provide 
information on the bibliographic unit. These rules vary from one to another citation style. The choice of style 
depends on the scientifi c discipline, the rules prescribed by journals, scientifi c publications, and the collections 
of works in which the articles are to be published, or the affi  nities of the authors themselves. This paper presents 
changes in the citation of diff erent types of material and sources published in the seventeenth edition of the Chicago 
style of source citation, with practical examples. The Editorial Board of Čitalište: A Scientifi c Journal for Theory and 
Practice of Librarianship decided to apply Notes and Bibliography style (i. e. Humanities style), in accordance with 
the practice applied in journals dealing with library and information activity worldwide. This work presents the ways 
of citing diff erent library and information material and sources which are most often used as referential literature in 
scientifi c or professional articles.
As can be seen from the new Guidelines, Chicago style of source citation has undergone signifi cant changes compared 
to previous editions. Much more attention is given to electronic sources and content created in diff erent social 
media. This is a consequence of the development of information and communication technologies and the infl uence 
of the media on all segments of life, including the scientifi c research.
Chicago style of source citation takes over the supremacy in the fi eld of scientifi c research in humanities. In the Act 
on Editing Journals of the Ministry of Science and Technological Development of the Republic of Serbia, it is listed as 
one of the styles supported by the leading international databases for evaluation, as well as by the Serbian Citation 
Index. Therefore, knowing its rules is very important.

Keywords: citation, Chicago style of source citation, The Chicago Manual of Style – CMOS, bibliographic unit, 
footnote, bibliography, library and information material, sources
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