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110  ПРОДЪЛЖАВАЩИ РЕСУРСИ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до продължаващите ресурси, включително 

монографичните серии, катологизирани като такива, а не като отделни монографии. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

110  Продължаващи ресурси nr 

 a Вид на продължаващия ресурс nr 

 b Периодичност nr 

 c Регулярност nr 

 d Код за форма на материала nr 

 t Импакт фактор** nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

110a  Вид на продължаващия ресурс 

a периодична публикация  

Вид продължаващ ресурс, който обикновено излиза повече от веднъж годишно и се 

характеризира с разнообразие на съдържанието и сътрудниците, както в рамките на един 

брой, така и в различните броеве. Тук спадат научни, специализирани, научнопопулярни 

и илюстровани забавни списания (Примери 1, 2). 

b монографична серия 

Излиза на равномерни или неравномерни интервали от време и обикновено е номерирана. 

Освен постоянното заглавие на серията, всяка част има самостоятелно заглавие и често 

отделен автор. Обикновено всяка част съдържа само едно произведение или тясно 

свързана група от произведения. Систематичното или последователно номериране на 

частите е често срещана, но не задължителна характеристика. 

c  вестник 

Излиза на установени кратки интервали, обикновено ежедневно, седмично или на две 

седмици и съдържа информация за текущи събития, предназначена за най-широка 

публика. (Примери 2, 3). Този код се използва и за заводски и училищни бюлетини и 

информационни бюлетини на организации и дружества. 

e неподвързани листове с подменящо се съдържание 

Интегриращ ресурс, състоящ се от един или повече томове, чието съдържание се допълва 

с прибавяне, изключване или заменяне на отделни страници (Пример 6). Примери: 

формат COMARC/H, формат за библиографски данни MARC21. 

f база данни 
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Съвкупност от логически взаимосвързани данни, съхранявани заедно в един или няколко 

компютърни файла, създавани и управлявани обикновено от система за управление на 

бази данни (Примери 0, 7). Пример: WorldCat – базата данни на OCLC FirstSearch. 

g уебсайт с текуща актуализация 

Кодът се използва за уебсайтове, които се актуализират текущо, но за тях не е подходящ 

нито един от останалите кодове като периодични издания, вестници, или бази данни 

(Пример 8). Напр. CNN.com и т.н. 

y списание с общ характер** 

Кодът е отменен. Вместо него се използва код „a”. 

z  други 

С този код се означават всички останали продължаващи издания, които не могат да бъдат 

обхванати от предвидените кодове, напр.: периодични сборници, годишници, календари, 

пътеводители, алманаси, различни вторични публикации и др. 

 

 

110b  Периодичност 

Кодът означава периодичността на публикуване на продължаващото издание. 

a ежедневно 

b два пъти седмично 

c седмично 

d двуседмично (на всеки две седмици) 

e два пъти месечно 

f месечно 

g двумесечно (на всеки два месеца) 

h тримесечно (четири пъти годишно) 

i три пъти годишно 

j два пъти годишно 

k годишно   

l двугодишно (на всеки две години) 

m на всеки три години 

n три пъти в седмицата 

o три пъти в месеца 

p текущо актуализирано 

Кодът означава, че интегриращият ресурс се актуализира няколко пъти дневно. 

u неизвестна 

y неопределена, т.е. нередовна 

z друга 
 

Забележка за периодичността на публикуване може да се въведе в поле 326. 

 

 

110c  Регулярност 

Кодът означава регулярността на публикуване на продължаващите издания. 

a излиза на равномерни интервали 

y излиза нередовно 
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110d  Код за форма на материала 

Кодът означава дали продължаващият ресурс като цяло принадлежи към някой от често 

използваните видове справочни издания. Избира се преобладаващата категория в 

библиографската единица. 

a библиография 

Продължаващият ресурс е библиография, напр. национална библиография. 

b каталог 

Списък от библиографски единици, принадлежащи към сбирка за изложба, издателски 

или книготърговски каталог под формата на продължаващо издание. 

c показалец 

Напр. периодично излизащ самостоятелен показалец към продължаващ ресурс. 

d резюме 

Включва дескриптивни, индикативни или информативни резюмета. 

e речник 

Продължаващ ресурс, който съдържа азбучен списък на думи с кратко описание на 

тяхното значение и употреба или със съответствията им на друг език. 

f енциклопедия 

Продължаващ ресурс, който съдържа обикновено азбучно подреден списък на 

наименования или термини на определена тема с обширно описание. 

g указател (за организации, учреждения и лица) 

Подреден списък от лица, организации или географски понятия с информация за всяко 

от тях. 

h годишник 

Продължаващ ресурс, който се издава ежегодно и съдържа обзор на извършеното или 

значителните постижения през годината.   

i издание със статистическа информация 

Систематично събрани и обикновено подредени във вид на таблица цифрови данни за 

факти, свързани с определена тема, напр. статистически отчет. 

j учебник 

k рецензии 

Рецензии за книги, филми и др. 

l закони и законодателни материали 

Текстове на закони.  

m съдебна практика  

Периодични прегледи на съдебна практика. 

n правни статии 

Статии в списание с обща юридическа насоченост.  

o юридически казуси 

Решения и разисквания по юридически казуси.   

p биография 

Използва се, когато продължаващият ресурс представлява индивидуална биография, 

колективни биографии или съдържа биографична информация, напр. справочник „Кой 

кой е”. 

r обзори на литература 

Повествувателни и често критични прегледи на документираната в литературата дейност 
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в определена област.  

t комикси 

Продължаващи ресурси за деца и възрастни, публикувани като комикси. 

z други видове съдържание 

 

 

110t  Импакт фактор** 

Подполето е било използвано за координация на набавянето на чуждестранна 

литература. Днес за тази цел се използва базата данни JCR (Journal Citation Reports), 

която е на разположение чрез COBISS/OPAC. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

001c ИДЕНТИФИКАТОР НА ЗАПИСА, Библиографско ниво  

Подполето с показва дали библиографската единица е продължаващо издание. В такъв случай в 

записа ще фигурира поле 110. 

326 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПЕРИОДИЧНОСТ  

В полето е въведена забележка за периодичността на публикуването на продължаващо издание 

или на допълването на интегриран ресурс. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=1078026 

110 ⊔⊔ aa bc ca 

200 1⊔ aNature einternational weekly journal of science 

(Научно списание, което се публикува седмично.) 

2. * COBISS.BH-ID=1285898 

110 ⊔⊔ aa bc cy 

200 1⊔ aTim esport magazine 

(Списанието Tim, което излиза седмично, но нередовно.) 

3. * COBISS.SI-ID=30014721 

110 ⊔⊔ ac ba ca 

200 1⊔ aDnevnik 

(Вестник Dnevnik, който излиза ежедневно и редовно.) 

4. * COBISS.SI-ID=30572545 

110 ⊔⊔ ac bc ca 

200 1⊔ aNedeljski dnevnik 

(Публикува се седмично.) 
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5. *  

001 ⊔⊔ cs 

110 ⊔⊔ af bk ca  

200 1⊔ aJournal citation reports on CD-ROM bElektronski vir  

(Базата данни Journal citation reports се публикува годишно на CD-ROM, 

номериран с годината.) 

6. * 

001 ⊔⊔ ci 

110 ⊔⊔ ae by 

200 1⊔ aCOMARC/B format eformat za bibliografske podatke epriročnik za uporabnike 

f[izdal] Institut informacijskih znanosti 

(Кодът e в подполе 110a означава интегриращ ресурс – Ръководството 

COMARC/B, чието съдържание се актуализира с отделни нови страници, 

които се вмъкват в него.) 

7. * 

001 ⊔⊔ ci 

110 ⊔⊔ af bp 

200 1⊔ aVzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB bElektronski vir 

(Текущо актуализирана база данни.) 

8. * 

001 ⊔⊔ ci 

110 ⊔⊔ ag by 

200 1⊔ aInstitut informacijskih znanosti bElektronski vir eIZUM 

(Запис за уебсайт.) 
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