
COMARC/B 011 

© IZUM, дек. 2014, Прев. на англ.: ян. 2015, Прев. на бълг.: март 2016 011 - 1 

 

 011  ISSN 

Основа за оформяне на библиографските записи за продължаващи издания е онлайн базата данни 

на ISSN, която е достъпна чрез системата за споделена каталогизация. Пренасянето на записи от 

базата данни ISSN (формат ISSN) в споделената база данни (формат COMARC/B) е 

автоматизирано, и се извършва чрез ISSN. 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

011  ISSN nr 

 a ISSN за статия* nr 

 c Вътрешен номер на продължаващ ресурс* nr 

 d Начин на разпространение и/или цена r 

 e Валиден ISSN* nr 

 f Непотвърден ISSN* nr 

 l ISSN-L*  nr 

 m Отменен ISSN-L* r 

 
s ISSN – статия в серия с подсерия или в 

приложение 

nr 

 y Отменен ISSN r 

 z Сгрешен ISSN r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Ниво на значение 

⊔ Неопределено ниво 

0 Продължаващ ресурс с международно 

или национално значение 

1 Продължаващ ресурс с локално 

значение  

2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

011a  ISSN – за статия* 

Въвежда се само за статии, които са свързани с продължаващо издание, чийто ISSN (или 

временен номер или номер в COBIB) е въведен в това подполе. 

 

 

011c  Вътрешен номер за продължаващ ресурс* 

В това подполе се нанася номерът на COBIB или ВРЕМЕННИЯТ номер на 
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продължаващия ресурс (виж примери 7, 8). 

 

 

011d  Начин на разпространение и/или цена 

Цената на екземпляра и всяко пояснение, свързано с неговото разпространение (виж 

примери 3, 4, 6). 

 

 

011e  Валиден ISSN* 

Правилно употребен ISSN, включващ тиретата между четвъртата и петата цифра. 

При чуждестранните продължаващи ресурси ISSN е валиден, само когато в базата данни 

на ISSN има запис с този номер. За националните издания ISSN е валиден, ако има запис 

в споделената база данни COBIB, която се актуализира от Националната агенция за 

ISSN. 

Тъй като подполе 011а се използва при въвеждане на записи за статии, в подполе 011е се 

въвежда ISSN на продължаващия ресурс. 

За да се избегне съществуването на дублирани записи в споделената база данни COBIB, 

в програмното осигуряване е включен контрол на еднозначността на 

идентификационните номера (ISSN, непотвърден ISSN, номер на COBIB, временен 

номер; израз за търсене: Select SP=011e OR SP=011f OR SP=011c OR SF=011e OR 

SF=011f OR SF=011c). Въвеждането на данни в подполетата 011е, 011f или 011с е 

задължително. 

 

 

011f  Непотвърден ISSN* 

Непотвърден ISSN се отбелязва само при чуждестранните продължаващи ресурси, 

когато в тях има отпечатан ISSN, но в базата данни на ISSN не фигурира запис за тях. 

Въз основа на фотокопие на заглавието и съответните страници, Националната агенция 

за ISSN потвърждава такива ISSN чрез Международния център за ISSN в Париж. Когато 

някоя от библиотеките в системата COBISS разработва публикация аналитично, тя може 

да получи временен номер. 

След потвърждаването, Националната агенция нанася ISSN в подполе 011е и изтрива 

подполе 011f. Когато публикацията има временен номер, той остава в подполе 011с и 

след потвърждаването на ISSN (виж пример 8). 

 

 

011l  ISSN-L* 

ISSN, определен от Мрежата ISSN за връзка между версии на един и същ продължаващ 

ресурс на различни носители (виж примери 10, 11). 
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011m  Отменен ISSN-L* 

ISSN-L определен неправилно за продължаващ ресурс (виж пример 12). 

 

 

011s  ISSN – статия в серия с подсерия или в приложение* 

Въвеждат се данни само за статии, свързани с продължаващи издания, които са серия 

(съдържаща подсерия) или приложение на друго (основно) продължаващо издание. 

Двете продължаващи издания имат ISSN, временен номер или номер на COBIB. 

По правило статията се свързва на първо място с продължаващото издание в което е 

публикувана (подполе 011а) с изключение на статии от приложение, които се свързват с 

основното издание. 

ISSN на други продължаващи издания (алтернативни) се въвежда в подполе 011s, а 

алтернативната номерация на тези публикации се въвежда в поле 215opqrs. 

 

 

011y  Отменен ISSN 

Тук се включва всеки ISSN, който преди е бил валиден, но е отменен от агенция за ISSN 

(виж примери 2, 9). 

 

 

011z  Сгрешен ISSN 

Тук се включва всеки сгрешен ISSN, различен от записания в подполе 011у. Най-често 

това е резултат на печатна грешка.Въвежда се ISSN, който е отпечатан в изданието, 

независимо от това, че се различава от ISSN от базата данни за ISSN. Въведеният в това 

подполе ISSN може да присъства в подполе 011е на друг запис като валиден ISSN (виж 

пример 5). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

ISSN се присъжда на продължаващи ресурси, съобразно ISO 3297. Системата за определяне на 

ISSN се контролира от Международния център за ISSN със седалище в Париж. Националните 

центрове определят ISSN за нови продължаващи ресурси от партиди от номера, предоставени им 

за тях от Международния център за ISSN, на който те подават обратна информация. 

Системата ISSN бе създадена в началото на 70-те години на ХХ в. като част от програмата 

UNISIST, в резултат на договор между ЮНЕСКО и френското правителство. Така беше основан 

Международният център за регистрация и идентификация на продължаващите издания, повече 

известен като Международен център за ISSN. Неговата основна задача бе да създаде и поддържа 

автоматизирана система за идентификация и регистрация на продължаващи ресурси и по-точно да 

проектира база данни за продължаващи ресурси и най-вече за такива, които са носители на ново 

научно и техническо знание. 

За изграждане и поддържане на базата данни за ISSN бяха създадени национални и регионални 
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центрове за ISSN. На основата на специални договорки с Международния център в системата са 

включени и някои страни, които не членуват формално в него. 

Механизмът за унифицирана идентификация на продължаващите ресурси се състои от: ISSN, 

ключово заглавие и съкратено ключово заглавие. Тези елементи се контролират пряко от 

Международния център за ISSN. 

При актуализацията на споделената база данни COBIB, която е основана на унифицираната 

идентификация на продължаващите ресурси с помощта на ISSN, сътрудничеството с Националния 

център за ISSN се налага обикновено при следните два случая: 

 върху изданието е отпечатан ISSN, но в базата данни за ISSN още няма запис за него или 

 изданието няма ISSN. 
 

ISSN, който е отпечатан върху библиографската единица без съответен запис в базата данни за 

ISSN, трябва да се провери. За публикации, които нямат ISSN, но отговарят на всички договорени 

условия за присъждане на такъв, трябва да се започне процедура за определяне на ISSN. 

В такъв случай в Националния център за ISSN трябва да се изпрати заявление върху подготвен от 

Центъра формуляр, придружено от  фотокопие на заглавната страница и/или други подходящи 

страници. Най-добре е да се избере страницата с библиографското каре. 

Процедура за проверка и получаване на ISSN за продължаващи ресурси: 

Националният център за ISSN присвоява ISSN на продължаващи ресурси по два начина: 

 на издателя, преди публикуването на продължаващия ресурс или 

 на основата на задължителния екземпляр. 
 

Възможно е някой от участниците в системата за споделена каталогизация да получи 

публикацията преди съответния Център за ISSN. 

В първия случай Националният център за ISSN определя ISSN и съставя предварителен запис на 

основата на данните, получени от издателя. След получаването на задължителния екземпляр, 

Националният център за ISSN допълва записа и го изпраща в Международната база данни за ISSN. 

Когато издателят не е поискал ISSN преди публикуването на продължаващия ресурс, 

Националният център съставя запис на основата на задължителния екземпляр. Ако някой от 

участниците в системата за споделена каталогизация получи публикацията преди Националния 

център за ISSN да получи задължителен екземпляр от нея, той изпраща на Националния център 

фотокопия на подходящи страници. На тази основа Националният център съставя предварителен 

каталожен запис, който останалите участници в системата копират в своите локални бази данни. 

След получаването на публикацията, Националният център редактира записа. 

Заявки за проверка или определяне на ISSN на чуждестранни продължаващи ресурси 

Националният център за ISSN изпраща до Международния център за ISSN в Париж. 

След получаването на заявка за проверка или определяне на ISSN, Националният център определя 

на продължаващия ресурс временен номер и информира за това институцията, изпратила 

заявката. Заявката за проверка на съществуващ ISSN или определяне на нов се препраща от 

Националния към Международния център. 

Когато върху изданието вече има ISSN, а в базата данни за ISSN няма запис за него, ISSN се 

въвежда в подполе 011f – Непотвърден ISSN (виж пример 8). 

В системата за споделена каталогизация се налага да се отбелязват продължаващи ресурси, за 

които не се налага да се определя ISSN. За подобни публикации е предвиден Номер на COBIB. 

Номерът на COBIB се определя от Националния център за ISSN, който отговаря за националната 

издателска продукция и на основата на задължителния екземпляр или на заявка от издателя, 

когато продължаващият ресурс не отговаря на изискванията за присвояване на ISSN. 
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Номер на COBIB 

Номерът на COBIB се определя за продължаващи ресурси, които не отговарят на изискванията за 

присвояване на ISSN. Тези публикации обаче са от значение за споделената база COBIB 

(съставяне на библиографии, онлайн каталог на чуждестранни продължаващи издания, аналитична 

каталогизация и т.н.). 

Номерът на COBIB има структура, подобна на ISSN и започва с буквата „С”. След нея следва 

номер, идентифициращ Националния център за ISSN (напр. С500-0022 е номер на COBIB, 

определен от Националната и университетска библиотека в Любляна). 

Преди да определи номер на COBIB, Националният център за ISSN трябва да провери дали в 

споделената база COBIB вече не съществува запис за този продължаващ ресурс. Ако има такъв 

запис, той е копиран със съществуващия номер на COBIB. Ако е необходимо, записът се 

актуализира. 

Националният център определя номер на COBIB на основата на фотокопие на заглавната страница 

и други подходящи страници от такива публикации. 

 

Временен номер 

Временен номер на продължаващ ресурс се определя само за чуждестранни продължаващи 

ресурси. 

Националният център за ISSN, който изпраща заявки за идентификация на продължаващ ресурс до 

Международния център за ISSN определя временен номер само за продължаващи ресурси, които: 

 имат отпечатан ISSN и се каталогизират аналитично, но за тях няма записи в базата данни на 

ISSN. 

 нямат ISSN и 

 отговарят на всички изисквания за включване в базата данни на ISSN (годината на 

издаване след 1971 вкл.) 

 не отговарят на изискването да бъдат публикувани през или след 1971 г., но Националният 

център преценява значимостта на публикацията и така оправдава присвояването на ISSN. 

Временният номер има подобна на ISSN структура и започва с буквата „Y”. След нея следва 

номер, идентифициращ Националния център за ISSN (напр. С500-0022 е номер на COBIB, 

определен от Националната и университетска библиотека в Любляна). 

На основата на фотокопие на заглавната страница и други подходящи страници от подобни 

публикации, Националният център получава ISSN от Международния център в Париж. 

След включването на записа в базата данни на ISSN, Националният център въвежда ISSN в 

подполе 011е. Временният номер остава в подполе 011с, ако статиите са свързани към основното 

издание чрез този номер (виж пример 7). 

Преди определянето на временния номер, Националният център трябва да извърши проверка за 

наличието на запис за този продължаващ ресурс в споделената база COBIB. Ако такъв запис 

съществува, той се копира заедно със съществуващия номер. След това Националният център, 

който е определил временния номер и е препратил заявката за определяне на ISSN към 

Международния център трябва да уведоми всички останали участници в системата за споделена 

каталогизация за тази процедура. 

 

Формат на данните 

ISSN се състои от осем цифри, а именно от две групи от по четири номера, разделени с тире. Това 

са арабските цифри от 0 до 9, освен, когато последната или контролната цифра е римската цифра 

Х (главна буква Х). Контролната цифра е изчислена като модул 11 на базата на стойностите от 8 
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до 2. Изчислението се извършва както при ISBN (виж поле 010). В поле 011 се въвежда само 

цифрите и тирето на номера, а буквите ISSN се изписват автоматично. 

Подполетата 011а и 011s се попълват само при записи за статии, а останалите подполета на поле 

011 - само при записи за продължаващи ресурси. 

 

ISSN-L or linking ISSN 

ISSN-L се определя за продължаващ ресурс в съответствие с изискванията на стандарта ISO 3297. 

ISSN-L предоставя механизъм за групиране или събиране на едно място на версиите на един и същ 

ресурс на различни носители, например, печатна и онлайн версии на списание. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

010 МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР НА КНИГАТА (ISBN) 

Номер, изполван подобно на ISSN, но присъждан на книги. 

040 CODEN 

Допълнителна идентификационна система за продължаващи издания. 

225 СЕРИЯ 

ISSN за серия, към която каталогизираното произведение принадлежи, може да бъде въведен в 

подполе 225x. 

530 КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ 

Ключовото заглавие на продължаващия ресурс. 

531 СЪКРАТЕНО КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ  

Съкратено ключово заглавие на продължаващ ресурс. 

4XX БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ 

ISSN на продължаващия ресурс, свързан с продължаващия ресурс, който се каталогизира (серия, 

подсерия) може да бъде въведен в подполе х, отговарящо на полетата в блок 4ХХ. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

011 ⊔⊔ e0003-9756  

(ISSN за „Archives européennes de sociologie”.) 

2.  

011 ⊔⊔ e0105-0064 y0036-5646 

(„Scandinavian times” и „Scandinavian times magazine” са получили един и 

същ ISSN. Този номер е отменен и на всяко заглавие е определен нов номер. В 

примера е показано съдържанието на полето за ISSNв записа за 

„Scandinavian times”.) 

3.  

011 ⊔⊔ e0260-7743 dFree to members of the federation only 

(The „Newsletter” на London Federation of Museums and Art Galleries има ISSN 

0260-7743. В записа са включени подробности за начина на разпространение 
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и/или цена.) 

4.  

011 ⊔⊔ e0009-3947 d£1.00 d£13.25 yearly 

(В библиографската единица са посочени цената  на отделен брой и на 

абонамент.) 

5.  

011 ⊔⊔ e0263-3264 z0226-7223 z0068-2691 

(На изданието „Yearbook of European law”, 1984 edition са присвоени два 

различни ISSN. И двата са сгрешени. В полето са изписани правилният и 

двата сгрешени ISSN.) 

6.  

011 ⊔⊔ d£2.95 

(В изданието „Moomins annual” е посочена цена, но не му е определен ISSN.) 

7. * COBISS.SI-ID=16413 

011 ⊔⊔ cC500-0017  

200 1⊔ aNova proga eglasilo Slovenskih železnic 

(Определен е временен номер.) 

 

011 ⊔⊔ cC500-0017 e1408-3728 

200 1⊔ aNova proga eglasilo Slovenskih železnic 

(След получаването на валиден ISSN.) 

8. * COBISS.SI-ID=246106 

011 ⊔⊔ cY501-3674 f0939-6233 

200 1⊔ aVestigia Bibliae eJahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg 

(В публикацията е отпечатан ISSN, но в базата данни за ISSN няма запис за 

него) 

 

011 ⊔⊔ e0939-6233 cY501-3674  

200 1⊔ aVestigia Bibliae eJahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg 

(След проверката на ISSN, т.е. след включването му в базата данни на 

ISSN.) 

9. * COBISS.SI-ID=16155138 

011 ⊔⊔ e0371-4039 y0081-3966 

200 1⊔ aGlas fSrpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje medicinskih nauka 

(В изданието са посочени валиден и отменен ISSN.) 

10.  

011 0⊔ e1819-1371 l1819-1371 

(ISSN и ISSN-L на продължаващия ресурс "Construction law international", 

който е публикуван в печатна форма, без форма на друг носител.)  

11.  

011 0⊔ e1818-5894 l1818-5894 

(ISSN и ISSN-L на продължаващия ресурс "Social policy highlight", който е 

публикуван в печатна форма.)  

 

011 0⊔ e1818-5940 l1818-5894 

(ISSN и ISSN-L на продължаващия ресурс "Social policy highlight", който е 



011 COMARC/B 

011 - 8 © IZUM, дек. 2014, Прев. на англ.: ян. 2015, Прев. на бълг.: март 2016 

публикуван като онлайн ресурс.) 

12.  

011 0⊔ e1234-1231 l1234-1231 

(Запис за печатна версия.)  

 

011 0⊔ e1560-1560 l1234-1231 m1560-1560 

(Запис за онлайн версия. Версиите на носител на ресурса са 

идентифицирани поотделно и не са били свързани правилно в процеса на 

описанието.) 
 


	011  ISSN
	ПОДПОЛЕТА
	011a  ISSN – за статия*
	011c  Вътрешен номер за продължаващ ресурс*
	011d  Начин на разпространение и/или цена
	011e  Валиден ISSN*
	011f  Непотвърден ISSN*
	011l  ISSN-L*
	011m  Отменен ISSN-L*
	011s  ISSN – статия в серия с подсерия или в приложение*
	011y  Отменен ISSN
	011z  Сгрешен ISSN

	БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО
	СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА
	ПРИМЕРИ


