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207  ПРОДЪЛЖАВАЩИ РЕСУРСИ - НОМЕРАЦИЯ 

Полето съдържа номерация и/или хронологично означение на обхвата на първия и последния брой 

на продължаващо издание или първата и последната итерация на интегриран ресурс, когато те са 

известни. То отговаря на Областта на номерация в ISBD(CR).  

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

207  Продължаващи ресурси – Номерация nr 

 a Година и означение на том r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - - 

2  Структурираност на сведението 

0 Структурирано 

1 Неструктурирано 

 

Индикаторът показва дали данните са въведени в структуриран вид. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

207a  Година и означение на том 

Номерация (означение на година, номер на броя) и/или хронологично означение (година, 

месец, ден). Повтарящо се, когато започва ново номериране (Примери 4, 11). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Хронологичните означения на датите в това поле не са задължително еднакви с годините на 

издаване в записа. Годината на излизане на първия брой в поле 207 трябва да бъде една и съща с 

годината в подполе 100с – Година на публикуване 1, а може и да се различава от годината в 

подполе 210d – Година на издаване, разпространение и др., например календари (Пример 12), 

които излизат в текущата година за следващата година (Вж и примерите и указанията в подполета 

100с и 210d). 

При продължаващи ресурси, чието публикуване е прекратено, годината на излизане на последния 

брой в поле 207 трябва да съвпада с годината в подполе 100d – Година на публикуване 2 (Примери 

9, 13). 

Препоръки за оформянето на това поле се съдържат в ISBD(S). 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

100cd ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА, Година на публикуване 1, Година на 

публикуване 2  

В подполета с и d се въвежда годината на публикуване с оглед на кода от подполе 100b (Примери 

7, 9, 12, 13, 14). 

210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 

Подполе 210d съдържа годината на публикуване на библиографската единица в установената 

форма, независимо от това дали съвпада или не с някоя от датите в поле 207 (Примери 7, 9, 12, 13, 

14). 

225 СЕРИЯ  

Когато една библиографска единица е част от серия и има номер в серията (например т.7 от 

монографична серия), номерът в серията се въвежда в поле 225. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

207 ⊔0 aVol. 1, no. 1 (Jan. 1940)- 

(Периодично издание, което все още се издава, е номерирано от т. 1 номер 

1 нататък. Броевете са номерирани от януари 1940 г.) 

2.  

207 ⊔0 aVol. 1, no. 1 (1 Apr. 1946)-vol. 26, no. 195 (10 Oct. 1972) = no. 1-no. 6943 

(Всекидневник, издаван от 1 април 1946 г. до 10 октомври 1972 г. започнал с 

т. 1, номер 1 и завършил с т. 26, номер 195. Допълнително всеки брой е 

номериран последователно от 1 до 6943.) 

3.   

207 ⊔0 aApr. 1978-July 1983 

(Продължаващо издание, публикувано месечно от април 1978 г. до юли 

1983г. без номерация за том или брой.)  

4.  

207 ⊔0 aVol. 1, pt. 1 (June 1845)-vol. 72, pt. 12 (Dec. 1916) an.s. vol. 1, no. 1 (Jan. 

1917)- 

(Продължаващо издание, започнало да излиза с том 1, част 1 през юни 

1845г. и през 1917 г. след том 72, част 12, променяйки формата си започва 

ново номериране от Нова серия, том 1, номер 1. Всяка поредица е въведена 

в отделно подполе а.)   

5.  

207 ⊔0 a1951/1- 

(Продължаващо издание, започнало да излиза през 1951 г. е номерирано 

1951/1 натътък. Когато числително е част от хронологичното означение, 

първо винаги се въвежда годината, а след нея номера.) 
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6.  

207 ⊔1 aBegan in 1963 

(Когато данните не са взети от публикацията, въвеждаме ги в поле 207 в 

неструктуриран вид. Стойността на индикатора трябва да бъде 1.) 

7. * COBISS.SI-ID=32546 

100 ⊔⊔ ba c1951 d9999 

207 ⊔0 aLetn. 1 (1951)- 

210 ⊔⊔ d1951- 

(Списание, което продължава да излиза. Публикува се веднъж годишно и 

томовете имат само номер. Първият том е излязъл пред 1951 г. Данните 

не са структурирани и това е посочено чрез стойността 0 на индикатора.) 

8. * COBISS.SI-ID=103543040 

207 ⊔0 aŠt. 1 (sept. 1999)- 

(Продължаващо издание, което излиза текущо. Частите са означени само 

с номера.) 

9. * COBISS.SI-ID=39446528 

100 ⊔⊔ bb c1994 d1996 

207 ⊔0 aLetn. 1, št. 1 (1994/1995)-letn. 2, št. 26/27 (1995/1996) 

210 ⊔⊔ d1994-1996 

(Спряло продължаващо издание. Публикуван е по един том на всеки две 

години и това е посочено в поле 207. В полетата 100 и 210 са въведени 

първата и последната година на изданието.) 

10. * COBISS.SI-ID=5294409 

207 ⊔0 aLetn. 9, št. 12 (maj 2003)- 

(Продължаващо издание, което е продължание на друго издание, 

продължавайки номерацията на предходното.) 

11. * COBISS.SI-ID=32318720 

207 ⊔0 aLetn. 1, št. 1 (14. nov. 1992)-letn. 6, št. 36 (7. feb. 1997) an.s., letn. 1, št. 1 (16. 

feb. 1997)-letn. 1, št. 4 (9. mar. 1997) 

(Продължаващо издание започнало да излиза през 1992. През 1997 е 

променена периодичността на издаване и е започнала нова номерация. 

Всяка следваща поредица от номера е въведена в ново подполе а.) 

12. * COBISS.SI-ID=6733 

100 ⊔⊔ ba c1992 d9999 

207 ⊔0 a1992- 

210 ⊔⊔ d1991- 

(Календар, започнал да излиза през 1991 г., а данните в него се отнасят до 

1992 г. Годината, въведена в подполе100с и поле 207 се отнася за 

хронологичния период, за който се отнася календара, а годината, въведена 

в подполе 210d е годината на издаване.) 

13. * COBISS.BH-ID=7567622  

100 ⊔⊔ bb c1994 d1994 

207 ⊔0 aGod. 1, br. 1 (1994) 

210 ⊔⊔ d1994 

(През 1994 г. е публикувана само една част от продължаващото издание.) 
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14. * COBISS.SR-ID=86103303 

100 ⊔⊔ bc c1976 d???? 

207 ⊔0 aGod. 1, br. 1 (1976)- 

210 ⊔⊔ d1976- 

(Продължаващо издание, основано през 1976. Няма сведения дали все още 

излиза.) 
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