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1 BibTeX

BibTEX (zapisywane równie» jako BibTeX) - stworzone w 1985 roku przez
Orena Patashnika i Leslie Lamporta narz¦dzie sªu»¡ce do formatowania
bibliogra�i wedªug zadanych kryteriów. Stosowane zwykle z systemem LATEX.
BibTEX uªatwia dostosowanie uprzednio zebranych danych bibliogra�cznych
do wymogów ró»nych wydawców.

2 Zasada dziaªania

BibTEXoperuje na danych zawartych w plikach o rozszerzeniu �bib� zawiera-
j¡cych dane bibliogra�czne. Dane te zostaj¡ przetworzone zgodnie z reguªami
danego stylu skªadania bibliogra�i zawartymi w pliku o rozszerzeniu �bst�.
Wynikiem jest plik o rozszerzeniu �bbl�, cho¢ istniej¡ równie» style sªu»¡-
ce do generowania wyników w j¦zyku HTML. Plik o rozszerzeniu �bbl� jest
wª¡czany w struktur¦ dokumentu LATEX-owego.

Istniej¡ cztery standardowe style bibliogra�czne:

• plain - pozycje bibliogra�czne s¡ posortowane alfabetycznie i ponume-
rowane,

• unsrt - pozycje bibliogra�czne wyst¦puj¡ w kolejno±ci cytowania i s¡
ponumerowane,
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• alpha - pozycje s¡ posortowane, ale zamiast numerów maj¡ etykiety
typu Gu96,

• abbrv - format podobny do plain, ale imiona autorów, nazwy miesi¦cy
i nazwy czasopism s¡ skracane.

3 Struktura plików bazy bibliogra�cznej

Pliki z rozszerzeniem �bib� s¡ plikami tekstowymi zawieraj¡cymi wpisy (re-
kordy) ró»nych typów. Ka»dy wpis poprzedzony jest znakiem �@� , po którym
w nawiasach klamrowych umieszczana jest tre±¢ rekordu zªo»ona z klucza
oraz pól o ró»nych nazwach i zawarto±ciach. Pola takie mog¡ by¢ wymaga-
ne, opcjonalne lub ignorowane.

Standardowo dost¦pne s¡ nast¦puj¡ce typy rekordów:

• article - artykuªy

� pola wymagane: author, title, journal, year

� pola opcjonalne: volume, number, pages, month, note, key

• book - ksi¡»ki (wydawnictwa zwarte)

� pola wymagane: author lub editor, title, publisher, year

� pola opcjonalne: volume, series, address, edition, month, note, key

• inproceedings (albo równowa»nie conference) � materiaªy konferencyj-
ne

� pola wymagane: author, title, booktitle, year

� pola opcjonalne: editor, volume lub number, series, pages, address,

month, organization, publisher, note, key

• booklet - ksi¡»ka bez wydawcy

� pola wymagane: title

� pola opcjonalne: author, howpublished, address, month, year, no-

te, key

• inbook - cz¦±¢ ksi¡»ki (rozdziaª lub strony)

� pola wymagane: author lub editor, title, chapter lub pages, publi-

sher, year

� pola opcjonalne: volume lub number, series, type, address, edition,

month, note, key

• incollection - cz¦±¢ ksi¡»ki z wªasnym tytuªem
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� pola wymagane: author, title, booktitle, publisher, year

� pola opcjonalne: editor, volume lub number, series, type, chapter,

pages, address, edition, month, note, key

• manual - dokumentacja techniczna

� pola wymagane: title

� pola opcjonalne: author, organization, address, edition, month,

year, note, key

• mastersthesis - praca magisterska

� pola wymagane: author, title, school, year

� pola opcjonalne: type, address, month, note, key

• phdthesis - rozprawa doktorska

� pola wymagane: author, title, school, year

� pola opcjonalne: type, address, month, note, key

• techreport - raport uczelni lub innej instytucji, zwykle wchodz¡cy w
skªad numerowanej serii.

� pola wymagane: author, title, institution, year

� pola opcjonalne: editor, volume lub number, series, address, month,

organization, publisher, note, key

• misc � publikacje nie pasuj¡ce do »adnego z powy»szych typów

� brak pól wymaganych

� pola opcjonalne: author, title, howpublished, month, year, note,
key

• unpublished - materiaªy niepublikowane

� pola wymagane: author, title, note

� pola opcjonalne: month, year, key

Ponadto cz¦±¢ stylów obsªuguje równie» pola ISSN oraz ISBN.

4 Przykªady

Poni»szy przykªadowy fragment kodu pliku z rozszerzeniem "bib" zawiera
dwa wpisy dotycz¡ce ksi¡»ek oraz jeden wpis dotycz¡cy hasªa Wikipedii [2]:
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@Book{abramowitz+stegun,

author = "Milton Abramowitz and Irene A. Stegun",

title = "Handbook of Mathematical Functions with

Formulas, Graphs, and Mathematical Tables",

publisher = "Dover",

year = 1964,

address = "New York",

edition = "ninth Dover printing, tenth GPO printing"

}

@Book{hicks2001,

author = "von Hicks, III, Michael",

title = "Design of a Carbon Fiber Composite Grid

Structure for the GLAST

Spacecraft Using a Novel Manufacturing Technique",

publisher = "Stanford Press",

year = 2001,

address = "Palo Alto",

edition = "1st,",

isbn = "0-69-697269-4"

}

@misc{wiki:latex,

key = "13240150",

title = "{LaTeX}",

howpublished = "[online]",

month = "lipiec",

year = "2008",

note = "[dost¦p: 2008-09-10 20:48Z]",

annote = "Dost¦pny w Internecie:

\url{http://pl.wikipedia.org/wiki/Fullpagename?oldid=13240150}"

}

Wª¡czenie bazy bibliogra�cznej w pliku nast¦puje poprzez u»ycie polece-
nia [4] bibliography (np. \bibliography{plik}, gdzie plik to nazwa pliku
z baz¡). W dokumencie systemu LATEX odwoªanie do pozycji bibliogra�cznej
nast¦puje za pomoc¡ polecenia cite w sposób nast¦puj¡cy: \cite{abr}.
Wpisy, do których nie ma odniesienia w tek±cie, nie s¡ wª¡czane biblio-
gra�i. W jednym dokumencie LATEX-a mo»na wykorzysta¢ kilka plików z
bazami danych bibliogra�cznych, jednak nale»y to zrobi¢ podaj¡c kolejno
nazwy plików oddzielone przecinkami w obr¦bie jednego polecenia bibliogra-
phy. Jego powtarzanie jest bª¦dem. Plik stylu jest wskazywany poleceniem
bibliographystyle (np. \bibliographystyle{abbrv}). Kompilacja wymaga
wielokrotnego wywoªania [3]. Najpierw samego dokumentu, potem biblioteki
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bibliogra�i, a nast¦pnie jeszcze dwukrotnego samego dokumentu. Zwi¡zane
jest to z utworzeniem etykiet, sortowaniem, umieszczeniem tekstu w miej-
scach znaczników, dodaniem caªej bibliogra�i [1].

Poni»ej Literatura bez \nocite{*}.

Wª¡cz t¦ komend¦ i zobacz jaka jest ró»nica.
Nast¦pnie potestuj ró»ne style
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