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100  ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА 

Полето съдържа данни с фиксирана дължина, приложими за записи за материали на всички 

носители. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

100  Общи данни, свързани с обработката nr 

 b Означение за годината на публикуване nr 

 c Година на публикуване 1 nr 

 d Година на публикуване 2 nr 

 e Код за предназначение nr 

 f Код за официално издание nr 

 g Код за модифициран запис nr 

 h Език на каталогизиране nr 

 i Код за транслитерация nr 

 l Азбука на основното заглавие nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

100b  Означение за годината на публикуване 

Този код определя видовете години, които се посочват в подполе c - Година на 

публикуване 1 и подполе d - Година на публикуване 2. Използват се следните кодове: 

a текущо публикуван продължаващ ресурс 

Подполе с съдържа началната година на публикуване, а подполе d „9999” (Примери 1, 

17). Когато не сме сигурни в началната година на публикуване, на съответното място 

въвеждаме „?” (Пример 2). 

b спрял продължаващ ресурс 

Подполе c съдържа началната, а подполе d последната година на публикуване (Примери 

3, 18). Когато началната или последната година на публикуване не e сигурна, на 

съответното място се въвежда „?”. 
 

c продължаващ ресурс с неизвестен статус 

Не е известно, дали публикацията ще продължава да излиза. Кодът се използва най-вече 

при ретроспективно въвеждане, когато не е известно дали изданието е спряло да излиза 

окончателно или само временно. Подполе с съдържа началната година на публикуване, а 

подполе d „????” (Примери 4, 19). Когато началната година на публикуване не е сигурна, 

на съответното място се въвежда „?”. 
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d монография, издадена едновременно или в рамките на една календарна година 

Публикация в един или повече тома, издадени едновременно или в една и съща година 

(т.е. в една календарна година). 

Подполе c съдържа годината на издаване, а подполе d не се попълва (Примери Error! 

Reference source not found., 21), с изключение на случаите, когато на публикацията е 

отпечатана грешна година. При тези случаи трябва да се установи правилната година на 

публикуване и да се въведе в подполе с. Грешната година на публикуване се въвежда в 

подполе d (Пример 22). 

Този код се използва и когато е известна само несигурна година на публикуване (Пример 

Error! Reference source not found.). Когато е известно, че публикацията е издадена през 

период от няколко години, се използва кодът „f”. 

e  репродукция на документ 

Каталогизираната библиографска единица е репродукция, т.е. препечатка, факсимилно 

издание, преиздание и др., без да е ново издание. Когато е репродуцирано продължаващ 

ресурс, се посочват началните години на издаване на репродукцията и на оригинала. 

Подполе с съдържа годината на публикуване на репродукцията, а подполе d – годината 

на публикуване на оригинала (Пример 7). 

Когато годината на публикуване на репродукцията или на оригинала е неизвестна, на 

съответното място се въвежда „?”. 

f монография с несигурна година на издаване 

По преценка на каталогизатора в подполе с се въвежда най-ранната възможна година на 

публикуване, а в подполе d – най-късната възможна година на публикуване (Примери 8, 

20). 

g монография, чието публикуване продължава повече от една година 

Многотомна монография, чиито части са публикувани или се публикуват в период по-

дълъг от година. 

Подполе c съдържа началната година, а подполе d – последната година на публикуване 

(Пример 10). Когато началната или последната година е неизвестна, на съответните места 

се въвежда „?”. (Пример 11). Когато е публикувана само първата част на многотомна 

публикация, която продължава да излиза (Пример 9), в подполе d временно, вместо 

последната година на публикуване, се въвежда „9999”. 

h монография с две години - на издаване и на авторско  право (copyright) 

Годината на публикуване на библиографската единица е неизвестна или се различава от 

годината на регистриране на авторското право (copyright), посочена в нея. 

Подполе c съдържа годината на публикуване, а подполе d – годината на авторското право 

(copyright) (Пример 12). Когато е известна само годината на авторското право, тя се 

въвежда в подполе c, а не в подполе d (Пример 13). 

i монография, в която са посочени години на разпространение/публикуване и 

създаване 

Използва се за филми и звукозаписи на музикални произведения, когато има голяма 

разлика между създаването на библиографската единица и нейното разпространяване. 

Подполе c съдържа годината на разпространение/публикуване, а подполе d – годината на 

създаването (Пример 14). 

j монография с детайлизирана дата на публикуване 

Използва се, когато е необходимо да се посочи месецът (а понякога и денят) на 

публикуването. 

Подполе c съдържа годината на публикуване, а подполе d – точната дата във вида ММДД 

(месец, ден) (Примери 15, 16). 

 

Кодовете „a”, „b” и „c” се използват само при записи за продължаващи ресурси, а 

кодовете „d”, „e”, „f”, „g”, „h”, „i”и „j”се използват при всички други записи, както и при 
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записи за завършени интегриращи ресурси. 

100c  Година на публикуване 1 

В подполето се въвежда годината, съответстваща на съдържанието на подполе b. 

При продължаващите ресурси годината на издаване 1 винаги е първата година в подполе 

207а – Година и означение за том, но може да се различава от годината в подполе 210d – 

Година на публикуване, разпространение и др. В случай на свързани години (напр. 

1980/81) в това подполе се въвежда само първата година. 

 

 

100d  Година на публикуване 2 

В подполето се въвежда годината, съответстваща на съдържанието на подполе b. 

 

 

100e  Код за предназначение 

С този код се означава категорията читатели, за която е предназначена публикацията. 

a за деца и юноши (общо) 

Използва се вместо b, c, d или e, когато тези кодове не са използвани или не могат да 

бъдат използвани. 

b деца от предучилищна възраст, 0 -5 години 

c деца, 5-10 години 

d деца, 9-14 години 

e младежи, 14-20 години 

k възрaстни, нехудожествена литература 

m възрастни, общо 

u неизвестна 

 

 

100f  Код за официално издание 

Кодът посочва дали записът е за официално издание или не и мястото на институцията, 

издала или финансирала публикацията в държавната йерархия. 

Академичните институции не се разглеждат като държавни учреждения. 

a федерация/независима държава 

Суверенни държави и територии с определена степен на самоуправление, например със 

собствена законодателна власт. 

b щат/провинция (при федерална административна структура) 

Административно подразделение на едно ниво под федерално или национално, което има 

вътрешно самоуправление или законодателен контрол, но без отговорност за външната 

политика, напр. провинциите на Канада и Федерална република Германия. (Пример 21). 

c основно административно подразделение (област, графство, департамент) 

Административно подразделение без собствена законодателна власт, напр. 

департаментите във Франция, графствата във Великобритания, областите в България 
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(Пример 1). 

d местно (общинско и др.) 

Най-малката административна единица, напр. град, селище, село, община. 

e регионално (обхващащо няколко административни подразделения на 

поднационално ниво) 

Всяка административна единица на поднационално ниво, която съчетава или пресича 

повече от едно местно управление, напр. обща компютърна мрежа, която се ползва от 

няколко общински органи или транпортна служба, която преминава през няколко 

различни области. 

f междудържавно 

Международни организации и техните агенции, напр. такива като Международния 

валутен фонд или ООН, които могат да сключват договори със суверенни държави. 

g правителство в изгнание или нелегалност 

Неофициално правителство като правителството на Франция в изгнание от 1941-1944 г. 

h издание на организация с неизвестен статус 

Използва се, когато записът е за официално издание, но йерархичното ниво не може да се 

определи от наличната информация. 

y не е официално издание 

z друг вид административно ниво 

Използва се, когато записът е за официално издание на определено ниво, което не 

отговаря на нито една от категориите посочени в a-g.  

 

 

100g  Код за модифициран запис 

Този код означава дали използваният набор от символи е достатъчен, за да се представят 

данните така, както са дадени в библиографската единица (Пример 21). Когато наборът 

от символи на компютъра е ограничен, може да се наложи транскрипцията да се 

модифицира така, че да се пригоди към особена азбука чрез транслитерация или 

специални математически формули, напр. буква от гръцката азбука или друго означение, 

изписано с букви. 

Когато обаче заглавната страница не може да се възпроизведе поради наличие на 

символи или изображения, които очевидно не принадлежат към никой набор от символи, 

записът не се счита за променен. 

0 немодифициран запис 

1 модифициран запис 

 

 

100h  Език на каталогизиране 

Кодът се въвежда по програмен път и означава езика, който се използва в библиотеката 

за каталогизиране (Примери 1, 3, 21). Данните са задължителни. 

 

 

100i  Код за транслитерация 

Кодът означава вида на използваната транслитерация.  
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a стандарт за транслитерация на ISO 

b други правила за транслитерация 

Кодът се използва за означаване на транслитерация според българските правила за 

каталогизация, включително транслитерация на кирилица. Той се използва само когато 

всички записи в библиотеката се визуализират на латиница. 

b1 правила за транслитерация на COBISS за кирилица* 

Правилата за транслитерация на COBISS за кирилица се използват от библиотеки, 

които визуализират записи на кирилица. Кодът „b1”се използва, когато се предвижда 

част от записа да се представя на кирилица. Правилата за транслитерация на COBISS са 

изложени в Приложение C на Ръководството COBISS2/Каталогизация. 

b2 правила за транслитерация на COBISS за всички азбуки** 

Кодът фигурира в стари записи, създадени от библиотеки, които са представяли записи 

на кирилица, стара кирилица и гръцка азбука. 

c различни транслитерации 

y не са използвани правила за транслитерация 

 

 

100l  Азбука на основното заглавие 

С кода се означава азбуката на основното заглавие. Това се отнася до азбуката на 

изходната библиографска единица, а не до набора от символи на записа. 

Данните се използват за определяне на азбуката, на която записът се визуализира. Затова 

въвеждането им е задължително. 

ba латиница 

ca кирилица – неопределена 

cb кирилица – сръбска* 

cc кирилица – македонска* 

da японска неопределена азбука 

db японска - канджи 

dc японска - кана 

ea китайска 

fa арабска 

ga гръцка 

ha иврит 

ia тайска 

ja девангари 

ka корейска 

la тамилска 

oc кирилица - стара* 

zz друга 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА  

210d ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 

Година на издаване, разпространение и др. 

Годината на издаване се попълва и в подполе 210d. 
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ПРИМЕРИ 

Примери 1, 3 и 21 съдържат всички данни за поле 100. Останалите примери показват конкретната 

употреба на различни означения за годината на издаване. 

1.  

100 ⊔⊔ ba c1959 d9999 em fc heng lba 

(Продължаващото издание е публикувано за първи път през 1959 г. и 

продължава да излиза. Предназначено е за възрастни. Записът се отнася до 

годишник на Hampshire County Council, не е модифициран, езикът на 

каталогизацията е английски, а заглавието е на латиница.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba c192? d9999 

(Продължаващото издание започва да излиза между 1922 и 1925 г. и 

продължава да се публикува.) 

3.  

100 ⊔⊔ bb c1810 d1860 hfre lba 

(Продължаващото издание започва да излиза през 1810 г. и спира през 

1860г. Записът не е модифициран, езикът на каталогизацията е френски, а 

заглавието е на латиница.) 

4.  

100 ⊔⊔ bc c1980 d???? 

(Продължаващото издание започва да излиза през 1980 г., но броевете вече 

не се получават и издателят не може да бъде открит.) 

5.  

100 ⊔⊔ bd c1750  

(Библиографската единица е отпечатана или вероятно е отпечатана през 

1750 г. В подполе 210d годината може да бъде въведена по различни начини: 

1750 като година, посочена в установения източник на информация; [1750] 

като година, посочена извън установения източник на информаци; [1750?] 

като несигурна година на публикуване.)  

6.  

100 ⊔⊔ bd c1972 

(Монографията е публикувана в три тома през 1972 г.) 

7.  

100 ⊔⊔ be c1968 d1952 

(Документ, препечатан през 1968 г. от оригиналното издание от 1952 г.) 

8.  

100 ⊔⊔ bf c1962 d1966 

(Монографията няма дата на публикуване, но нейното съдържание 

показва, че е публикувана не по-рано от 1962 г. и е придобита през 1966 г. 

Предполага се, че е издадена между 1962 г. и 1966 г.) 

9.  

100 ⊔⊔ bg c1983 d9999 

(Предвижда се монографията да бъде публикувана в 5 тома, първият - през 

1983 г., а следващите - по-късно. Записът е незавършен, тъй като 

библиографските подробности за непубликуваните томове са все още 

неизвестни.) 
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10.  

100 ⊔⊔ bg c1975 d1976 

(Монографията е публикувана в 3 тома през 1975 г. и 1976 г.) 

11.  

100 ⊔⊔ bg c1962 d196? 

(Монографията започва да излиза през 1962 г. Годината на последния том е 

несигурна, но се предполага, че е 1968 г. или 1969 г.) 

12.  

100 ⊔⊔ bh c1985 d1983 

(Документът, който е публикуван през 1985 г. съдържа данни, че 

авторското право е регистрирано през 1983 г.) 

13.  

100 ⊔⊔ bh c1972 

(Библиографска единица, за която е известна само годината на 

регистриране на авторското право.) 

14.  

100 ⊔⊔ bi c1950 d1943 

(Филмът е създаден през 1943 г., но е пуснат за разпространение след 

1950г.) 

15.  

100 ⊔⊔ bj c1985 d0412 

(Технически доклад, публикуван на 12 април 1985 г.) 

16.  

100 ⊔⊔ bj c1985 d11?? 

(Докладът е публикуван през ноември 1985 г. Денят на публикуването не е 

известен или е преценено, че не е от значение.) 

17. * COBISS.BH-ID=3922690 

100 ⊔⊔ ba c1904 d9999 

200 1⊔ aPolitika 

(Продължаващото издание е публикувано за пръв път през 1904 г. и 

продължава да излиза.) 

18. * COBISS.SI-ID=24492800 

100 ⊔⊔ bb c1950 d1952 

200 1⊔ aLjudska tehnika 

(Продължаващото издание е излизало между 1950 г. и1952 г.) 

19. * COBISS.SI-ID=21165824 

100 ⊔⊔ bc c1990 d???? 

200 1⊔ aEuromaske 

(Продължаващото издание е публикувано за пръв път през 1990 г. Не е 

известно дали продължава да излиза.) 

20. * COBISS.SI-ID=1559055 

100 ⊔⊔ bf c1890 d1900 

200 0⊔ aEarly Australian voyages fby John Pinkerton 

(Монографията е публикувана между 1890 г. и 1900 г. Точната година на 

излизането й е неизвестна.) 
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21. * 

100 ⊔⊔ bd c1991 hslv fb g1 ib lcb 

200 0⊔ aKrivični zakon Srbije 

(Запис за официално издание на Република Сърбия. Записът е модифициран, 

защото документът е публикуван на кирилица.) 

22. * 

100 ⊔⊔ bd c1991 d1919 

(В публикацията е отпечатана грешна година. В действителност тя е 

издадена през 1991 г., а на публикацията е отпечатана 1919 г.) 
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