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Wstęp

I Przedmiotem zainteresowania będzie sposób przygotowania
obszernej bibliografii w książce naukowej po polsku.

I Skupię się na stylu cytowania autor-rok:

Kategoria rodzaju w języku polskim jest konstruowana jako
podział zbioru leksemów rzeczownikowych (Mańczak 1956;
Saloni 1976). Zasadniczym kryterium owego podziału …

Saloni (1976) rozwija ten system poprzez analizę związków
z formami liczebników. Zauważa najpierw, …
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Problemy z bibTEXem

I bibTEX nie umie sortować znaków spoza ASCII:

I Sposób formatowania bibliografii określa się za pomocą stylu .bst
pisanego w specyficznym dla bibTEXa i nieczytelnym języku
programowania opartym na odwrotnej notacji polskiej.
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BibLATEX

Ostatnio przygotowując książkę do druku postanowiłem wypróbować
zyskujący popularność BibLATEX:
I Posługuje się on własnym programem przetwarzającym bazę

bibliograficzną. Program ten, o nazwie Biber, rozumie sortowanie
unikodowe.

I Kształtem opisów bibliograficznych steruje się z poziomu makr
LATEXa. Nie ma stylów .bst.
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Jak się używa bibLATEXa

\documentclass{mwrep}
\usepackage{polski}

\usepackage[style=authoryear,natbib,
language=polish,sortlocale=pl_PL

]{biblatex}
\bibliography{bazabibliograficzna}

\begin{document}
…
… \cite{swi:92} …
…
\printbibliography

\end{document}
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Powołania bibliograficzne

natbib bibLATEX

(Świdziński 1992)
\citep{swi:92} \parencite{swi:81}

(zob. Świdziński 1992, s. 34)
\citep[zob.][s.~34]{swi:92}

\parencite[zob.][s.~34]{swi:92}

Świdziński (1992)
\citet{swi:92} \textcite{swi:81}

(1992)
\citealp{swi:92} \parencite*{swi:81}
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Formatowanie tytułów w opisach bibliograficznych

I W stylach bibLATEXa tytuły książek i czasopism podawane są
kursywą, ale tytuły artykułów i rozdziałow — pismem prostym
w cudzysłowach:

I Zmiana na kursywę dla tytułów wszelkich publikacji (w tym
artykułów i książek) oraz na ujęcie w cudzysłów dla tytułów
czasopism:
\DeclareFieldFormat

[article,book,inbook,incollection,inproceedings,
thesis,unpublished]

{title}{\mkbibemph{#1}}
\DeclareFieldFormat{journaltitle}{„#1”}
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Opisy artykułów w czasopismach

Domyślnie BibLATEX generuje nastąpujący opis dla artykułu w dziele
zbiorowym (materiałach konferencyjnych) — dobrze:

oraz w czasopiśmie — źle:
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Jak to poprawić?

Definicja formatowania dla typu pozycji article (z pliku
authoryear.bbx):

\DeclareBibliographyDriver{article}{%
\usebibmacro{bibindex}%
\usebibmacro{begentry}%
\usebibmacro{author/translator+others}%

…
\newunit\newblock

% \usebibmacro{in:}%
\usebibmacro{journal+issuetitle}%
\newunit

…
\usebibmacro{finentry}}
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O bibliografii po polsku

Zasady typowego opracowania
edytorskiego, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe
1962, szczegółowo tłumaczą
zasady cytowania Lenina, ale
mają niewiele do powiedzenia
o bibliografii autor-rok.
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Ilu autorów wymieniać?

I W opisach bibliograficznych muszą zostać wymienieni wszyscy
autorzy dzieła

I W odsyłaczach bibliograficznych wymienia się najwyżej dwóch
autorów:
(Hajnicz et al. 2015)

I BibLATEX ogranicza liczbę nazwisk do 3 w obu kontekstach.
I Można to zmienić opcjami:

\usepackage[…
maxbibnames=1000,maxcitenames=2,

…
]{biblatex}
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Jak posortować bibliografię?

Wyzwanie: który opis dotyczy pozycji (Przepiórkowski et al. 2014b)?
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Proponowana postać bibliografii autor-rok
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Conclusions

Advantages and disadvantages of BibLATEX:
I Unicode aware!
I No more .bst files!
I The default settings feel strange and suboptimal.
I The documentation is detailed but hard to read.
I Incompatibility between versions (in particular you have to be extra

careful to use the right version of Biber).
I No .bbl file, which one could post-edit as the last chance solution.
I BibLATEX is not a drop-in replacement for bibTEX, do not switch at

the last stage of the work on a book (as I did).


