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ЧИКАГО СТИЛ БИБЛИОГРАФСКОГ ЦИТИРАЊА 
 

Сврха овог текста је да се помогне ауторима да савладају Чикаго стил библиографског цитирања, у 
Humanities Style-у. Чикаго стил (Chicago Style) билиографског цитирања користи се у научним 
радовима из историје и других хуманистичких наука. Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual 
of Style, у даљем тексту CMS) представља упутство за коришћење овог стила. Објавио га је 
University of Chicago Press 1906. године. До данас је доживео 15 издања. CMS наводи два основна 
начина систематизације извора: humanities style (стил хуманистичких наука) и author-date system 
(систем аутор-датирање). Избор између ова два начина често зависи од личних склоности, али још 
чешће од врста тема и природе извора који се наводе, као и од захтева оних који прописују 
употребу једног од њих (издавачи, факултети, уредништво часописа, итд). Оба стила су веома 
слична у начину навођења извора. Редакција Панчевачког читалишта, у складу са светском 
традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечке делатности, определила се за 
Humanities Style. 
 
Кључне речи: 

Чикаго стил, цитирање хуманистичке науке, библиографска јединица, фуснота, напомена, 
библиографија 
 
Чикаго стил (Chicago Style) билиографског цитирања користи се у научним радовима из историје и 
других хуманистичких наука. Приручник Чикаго стила (The Chicago Manual of Style, у даљем тексту 
CMS)1 представља упутство за коришћење овог стила. Објавио га је University of Chicago Press 1906. 
године. До данас је доживео 15 издања, од којих је последње објављено 2003. године. Спада у 
прве приручнике за цитирање, и великим делом је допринео стандардизацији истраживачке 
методологије, када су стилови цитирања у питању. Последње, 15. издање, уважава појаву 
електронских публикација и интернет као релевантнe изворe података, те даје упутство за њихово 
навођење у научном раду. Објављен је и у штампаном облику и on-linе, међутим, без плаћања 
годишње претплате, немогуће му је приступити. 
 
CMS наводи два основна начина систематизације извора: humanities style (стил хуманистичких 
наука) и author-date system (систем аутор-датирање). Избор између ова два начина често зависи од 
личних склоности, али још чешће од врста тема и природе извора који се наводе, као и од захтева 
оних који прописују употребу једног од њих (издавачи, факултети, уредништво часописа, итд). Оба 
стила су веома слична у начину навођења извора. Редакција Панчевачког читалишта, у складу са 
светском традицијом заступљеном у часописима са тематиком из библиотечке делатности, 
определила се за Humanities Style. Овај начин цитирања представља библиографску јединицу у 
фуснотама, напоменама на крају текста и библиографији или литератури. Веома је прилагодљив 
разноврсним информацијама и обрађује изворе које не предвиђају други стилови цитирања. 
 
У овом тексту ће бити приказани начини цитирања публикација које се најчешће користе као 
референсна литература у научном раду. 
 
Пре тога, нужно је дати неке напомене: као што је већ поменуто, humanities style „радије користи 
библиографске напомене него цитате у тексту. Састоји се из два дела: броја у тексту и напомене 
или на дну стране (фуснота) или на крају текста (напомена, белешка, endnote). Напомене се 
означавају у низу, почевши од броја 1., кроз цео чланак, поглавље или текст. Бројеви у тексту 
морају бити изнад (superscript) и морају да следе реченице, мисли, наводе (обавезно обележене 

                                                 
1 Тhe Chicago Manual of Style. http://www.chicagomanualofstyle. org/index.html (преузето 27. 9. 2008) 



знацима навода), знаке интерпункције, и затворене заграде. Напомена мора да има број нормалне 
величине“2. 
 
Електронски извори (ако поседују довољно елемената за навођење) третирају се као штампани и 
треба их наводити слично њиховим штампаним облицима, али са URL додатком. Неки часописи, 
издавачи, или одређене дисциплине, захтевају и датум приступа извору, те га треба навести на 
крају навода у округлим заградама. Извори се наводе језиком и писмом коришћене публикације. 
 
Истоветне фусноте које следе изворе цитиране у целини требале би да се скраћују где год је то 
могуће (ако су, нпр, 1. и 3. фуснота идентичне, 3. се скраћује на следећи начин: Презиме, Наслов, 
страна). 
 
Фусноте које се састоје од неколико извора који доказују једну чињеницу требало би одвојити 
тачкама-зарезима. 
 
Вишеструки наводи једне фусноте требали би да упућују на претходну (нпр. ред. бр. Види фусноту 
број... изнад). 
 
Када се ради о анонимном делу, фуснота и библиографска јединица почињу насловом рада. Ibid се 
користи на месту имена аутора, наслова и онолико информација које су идентичне онима у 
претходној фусноти. Не може се користити уколико претходна фуснота наводи више од једног дела 
(нпр. ред.бр. Ibid., стране). 
 
За директно цитирање извора без броја страна, требало би користити име поглавља, број пасуса, 
или неку другу организациону поделу рада. 
 
Требало би избегавати цитате преузете из секундарних извора, јер је основна идеја да 
истраживачи сами проуче рад који цитирају. Уколико оригинално дело није доступно, морају се 
навести и примарни и секундарни извори (нпр. ред.бр. Име, презиме, Наслов (Место издања: 
Издавач, година), страна, цитирано у Име, презиме, „Наслов текста“, Наслов часописа број, свеска 
(датум или само година): страна.3 
 
Примери навођења извора: 

- навођење књиге: 
 
1 аутор: 

напомена или фуснота (у даљем тексту Ф): 
редни број. Име и презиме аутора4, Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), страна5. 
библиографија (у даљем тексту Б): 
Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. 
 
2. аутора: 

Ф: редни број. Име и презиме и име и презиме аутора, Наслов књиге (Место издања: Издавач, 
година), страна. 
Б: Презиме, име и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.6 

 

                                                 
2 „Chicago-Style Citation Quick Guide“, Тhe Chicago Manual of Style Оnline. http://www.chicagomanualofstyle. org/tools.citationguide 

(преузето 23. 9. 2008) 
3 према: “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php (преузето 23. 

9. 2008) 
4 Ако аутор има иницијал, у фусноти се наводи између имена и презимена, а у библиографији иза имена, ако је први наведени аутор, а 

ако није, као и у фусноти. 
5 или стране, ако се наводи већи део текста. 
6 Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају зарезом. 



4 или више аутора: 
Ф: редни број. Име и презиме аутора и др., Наслов књиге (Место издања: Издавач, година), 
страна. 
 
Б: Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов 
књиге. Место издања: Издавач, година. 
 
Примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача, када није наведен аутор: 
Ф: редни број. Име и презиме, ур., гл и одг. ур., прев., прир., Наслов књиге (Место издања: 
Издавач, година), страна. 
 
Б: Презиме, име, ур., гл и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. 
 
Секундарна одговорност (уредник, преводилац или приређивач уз аутора): 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Име и 
презиме (Место издања: Издавач, година), страна. 
 
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео, 
Приредио Име и презиме7. Место издања: Издавач, година. 
 
Поглавље или неки други део књиге: 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник8 Име и 
презиме (Место издања: Издавач, година), страна. 
 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме, стране. 
Место издања: Издавач, година. 
 
Поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе): 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов поглавља“, у Наслов књиге, уредник Име и 
презиме, том Наслова књиге, уредник име и презиме (Место издања: Издавач, година), страна. 
 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том 
Наслова књиге, уредник Име и презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.9 
 
Предговор, уводник, поговор: 
Ф: редни број. Име и презиме, предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме 
аутора (Место издања: Издавач), стране. 
 
Б: Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора, стране. 
Место издања: Издавач, година. 
 
Јединица из приручника: 
Ф: редни број. Наслов приручника, s.v.10 „Наслов јединице“.11  
Б: Познате енциклопедије и речници се обично не наводе у библиографији. Остале приручнике 
требало би наводити као књиге. 

 
 

Електронско издање књиге: 

                                                 
7 Уколико има више лица која носе секундарну одговорност, наводе се сва. 
8 Уколико је приређено издање, збирка или зборник, обавезно се наводи уредник или приређивач. 
9 Уколико је том оригинално издат негде другде, додаје се и: Оригинално објављено у Име, презиме, ур., Наслов, том (Место издавања: 

Издавач, година). 
10 (лат. sub verbo - под) 
11 За on-line приручнике додати адресу и датум преузимања. 



 
(Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена у 
раду, али се могу навести и други формати.) 
 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, Наслов књиге, (Место издања: Издавач, година), 
http://adresa (преузето датум). 
Б: Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://adresa Такође 
доступно у штампаном облику и на CD-ROM. 
 

- Навођење часописа 
рад у часопису у штампаном облику (један аутор): 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа година излажења, број, 
свеска (година): страна. 
Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска12 (година): 
стране. 
 
Рад у часопису (више аутора): 
Ф: редни број. Име презиме и име и презиме, „Наслов текста“, Наслов часописа година 
излажења, број, свеска (година): страна. 
Б: Презиме, име и име и презиме. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, 
свеска (година): стране. 
 
чланак у популарном часопису: 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, датум излажења, 
страна. 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум излажења, стране. 
 
Чланак у новинама: 
Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов новина, рубрика, датум. 
Новине било ког дана могу да имају неколико издања или посебна издања за одређене 
географске области (као што је нпр. београдско издање Политике, Блиц за Војводину, итд), 
тако јединице могу да се помере или избаце у различитим издањима. Због тога је најбоље 
прескочити број страна (по CMS-у)13. 
Новине се обично наводе у фуснотама или напоменама, али не и у библиографији (по CMS-у). 
Уколико се ипак наведу као библиографска јединица, то треба учинити на следећи начин: 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, рубрика. 
 
Приказ или рецензија књиге у часопису: 
Ф: редни број. Име и презиме, „Наслов текста“, приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора, 
Наслов часописа, датум, година, страна. 
Б: Презиме, име. „Наслов текста“. Приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора. Наслов 
часописа, датум, година. 
 
Текст из базе података у full text-у: 
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа, датум, година, страна http://adresa 
(преузето датум). 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум, страна http://adresa 
(преузето датум). 

 
Текст у on-line часопису: 

                                                 
12 Наводе се само они подаци који су доступни. 
13 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php (преузето 23. 9. 

2008) 



Ф: редни број. Име и презиме аутора, „Наслов текста“, Наслов часописа број, свеска (година 
издања), http://adresa (преузето датум). 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа број, свеска (датум) http://adresa 
(преузето датум).14 
 

- Навођење магистарске тезе или докторске дисертације  
Ф: редни број. Иницијал имена. презиме аутора, „Наслов тезе или дисертације“ (магистарска 
теза или докторска дис., назив факултета, година), стране. 
Б: Презиме, иницијал имена. „Наслов тезе или дисертације“. Магистарска теза или докторска 
дис., назив факултета, година. 
 

- Рад изложен на стручном скупу или конференцији 
Ф: редни број. Име и презиме, „Наслов рада“ (рад представљен на Назив скупа или 
конференције, Град, Држава, датум одржавања, година). 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов рада“. Рад представљен на Назив скупа или конференције, 
Град, Држава, датум одржавања, година. 
 

- Навођење мултимедијалних докумената 
музичка композиција или партитура 
Ф: Име и презиме аутора, „Наслов композиције“ у Наслов публикације, ур. Име и презиме, 
стране (Место издања: Издавач, година). 
Б: Презиме, име аутора. „Наслов композиције“. У Наслов публикације, уредник Име и презиме, 
стране. Место издања: Издавач, година. 
 
Звучни запис: 
Ф: Име и презиме аутора, Наслов записа, продуцентска кућа – медиј. 
Б: Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј. 
По CMS-у, звучни записи се наводе под именом композитора, писца или друге особе задужене 
за садржај. Име извођача се може додати после наслова. Продуцентска кућа и број записа су 
обично довољни да се запис идентификује.15 
 
Видео запис: 
Ф: редни број. Наслов филма, медиј, редитељ Име и презиме (Место издања: Издавач, година). 
Б: Наслов филма. Редитељ Име и презиме. Место издања: Издавач, година. Медиј. 
CMS каже да су подаци за видео записе углавно слични записима за књиге, са додатком у виду 
податка о врсти медија. Сцене које су појединачно доступне на DVD-у, могу се третитари као 
поглавља и цитирати по наслову или броју. Документа која се могу повремено појављивати, а 
ту се мисли на критички коментар нпр., цитирају се по аутору и наслову.16 
 

- Навођење необјављених радова 
интервју: 
Ф: редни број. Име и презиме аутора интервјуа, Интервју аутора, место, датум, година. 
Б: Презиме, име аутора интервјуа. Интервју аутора. Место, датум, година. 
Препорука у CMS-у је да је интервјуе најбоље цитирати у напоменама, а тек повремено их 
наводити у библиографији.17 
 

- документи извршних владиних органа: 

                                                 
14 Због боље прегледности модела, у неким примерима се наводи само један аутор. Међутим, ако постоји више аутора, поступак је исти 

као што је објашњено у примерима описа књига са 2 и 4 и више аутора. 
15 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php (преузето 23. 9. 

2008)  
16 “Documentary Note or Humanities Style”, Chicago Manual of Style. http://library.williams.edu/citing/styles/chicago1.php (преузето 23. 9. 

2008) 
17 Ibid. 



Ф: редни број. Име министарства, Наслов текста, Име и презиме аутора (Место издања: 
Издавач, година) http://adresa (преузето датум) 
Б: Име министарства. Наслов текста. Име и презиме аутора. Место издања: Издавач, година. 
http://adresa (преузето датум) 
 

- навођење web сајтова 
Овде се не може наћи прецизан модел навођења, јер из искуства знамо да извори са интернета 
често немају потребне податке за навођење. Изузетак представљају електронски часописи који 
имају све неопходне податке. Начин њиховог навођења је наведен у тексту. Најчешће немају 
ауторе текстова, па чак ни наслове, нејасно је и коме припада сајт. Уколико елементи постоје, 
наводе се као текстови из часописа са додатком адресе. Ако елемената за навођење нема, 
најчешће се наводи само адреса и датум преузимања. Ако неких података ипак има, они се 
наводе на следећи начин: 
Ф: редни број. Име организације, „Наслов текста“, име власника сајта, http://adresa (преузето 
датум). 
Б: Име организације. „Наслов текста“. Име власника сајта, http://adresa (преузето датум). 
или 
Ф: Име и презиме аутора, Наслов дела, издање Име и презиме уредника или издавача, у Име 
базе података, http://adresa (преузето датум). 
Б: Име базе података., http://adresa (преузето датум). 
 
Weblog запис или коментар: 
Ф: редни број. Име и презиме, коментар на „Наслов текста“, име блога, коментар послат датум, 
година, http://adresa (преузето датум). 
Б: Име блога. http://adresa (преузето датум). 
 
Е-mail порука: 
Ф: редни број. Име и презиме, е-mail порука аутору, датум. 
Ове поруке се готово никада не наводе у библиографији или литератури. 
 
Сврха овог текста је да се помогне ауторима да савладају Чикаго стил библиографског 
цитирања, у Humanities Style-у. Теме које се односе на само цитирање, разлоге зашто се оно 
употребљава, питање плагијата, као и дилеме око употребе адекватног стила библиографског 
цитирања су исувише сложене и биће обрађене у неком наредном тексту. За сада још треба 
рећи да је модерна техника и у овом смислу изашла у сусрет ауторима. Наиме, све чешће се 
појављују софтвери који задате податке конвертују у библиографске јединице у литератури, 
напоменама и фуснотама. Један од њих је Citation Builder NCSU Libraries на пример. Ко је имао 
прилике да ради у Word-у 2007, нпр, такође може да се увери да је принцип цитирања и 
конвертовања података умногоме олакшан. 

 
 

ABSTRACT 

This text is aimed to be helpful in using Chicago Style (Humanities Style) of citing to the authors. It is 
mostly used in history works and other humanities. The Chicago Manual of Style, CMS is the guide of 
using this style. It is published in 1906 by University of Chicago Press. Until these days, it has 15 editions. 
The two styles of citing which CMS deals with are humanities style and author-date system. The choice of 
these two ways often depends on personal needs, but more often of the kind of topic and the nature of 
sources which are cited, as much as of requests of those who recommend the use of one of them 
(publishers, universities, editors of magazines, etc). Both styles are very similar in ways of citing. The 
editorial board of Pancevacko citaliste, looking at the citing styles in librarian magazines in the world, has 
chosen Humanities Style, one of ways of citing of Chicago Style. 
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