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225  СЕРИЯ 

Полето съдържа заглавието на серията заедно с подзаглавните данни и сведението за отговорност, 

отнасяща се до заглавието, включително и когато те са повторени на други езици. То съответства 

на Областта на серията в ISBD. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

225  Серия r 

 a Заглавие на серията nr 

 d Паралелно заглавие на серията r 

 e Допълнение към заглавието r 

 f Сведение за отговорност r 

 h Номер на подсерия r 

 i Наименование на подсерия r 

 v Номерация в серията r 

 x ISSN на серията r 

 z Език на паралелното заглавие r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Форма на заглавието 

0 Различава се от установената форма 

1 Няма установена форма 

2 Не се различава от установената форма 

2 - - 

 

Индикаторът означава дали заглавието на серията в поле 225 е еднакво с установената форма на 

заглавието на серията. В системата COBISS все още няма установени форми на заглавията на 

сериите и затова стойността на индикатора винаги трябва да бъде 1 (Примери 6 - 15). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

225a  Заглавие на серията 

Заглавие на серията във формата, в която то се явява в библиографската единица (Вж 

Примерите). 
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225d  Паралелно заглавие на серията 

Заглавието на серията на друг език и/или азбука, отговарящо на заглавието на серията в 

подполе a (Пример 14). Повтарящо се за всяко паралелно заглавие на серията (Пример 

2). 

 

 

225e  Допълнение към заглавието 

Подзаглавие, т.е. допълнение към заглавието на серията от подполета a или d (Примери 

3, 6) или заглавието на подсерията в подполе i. Повтарящо се за всяко допълнение към 

заглавието или за паралелните допълнения към заглавието (Пример 7). 

 

 

225f  Сведения за отговорност 

Сведението за отговорност, отнасящо се до заглавието на серията, попълнено в подполе 

a или d (Примери 4, 11) или до номерирана или наименована подсерия в серията, 

явяваща се в подполе h или i. Повтарящо се за допълнителни и за паралелни сведения за 

отговорност. 

 

 

225h  Номер на подсерия 

Номер на подсерията, която е подразделение или част на серията от подполе a (Примери 

9, 13). Повтарящо се за всяка следваща подсерия и за паралелното ú заглавие (Пример 2). 

 

 

225i  Наименование на подсерия 

Наименование на подсерията, която е подразделение или част на серията от подполе a. 

(Примери 9, 10, 13). Повтарящо се за всяка следваща подсерия и за паралелното й 

заглавие (Примери 2, 5). 

 

 

225v  Номерация в серията 

Номерация на библиографската единица, която е част от серия или подсерия заедно с 

означенията за номерация в съкратен вид (Вж Примерите). 
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225x  ISSN на серията 

ISSN на серията или подсерията. Съкращението ISSN не се попълва и се генерира 

автоматично при извеждането на информацията (Примери 8, 9, 10, 12, 15). 

 

 

225z  Език на паралелното заглавие 

Код за езика на паралелното заглавие на серията, което е попълнено в подполе d. Когато 

подполе d е повторено, трябва да се повтори и подполе z. Кодовете за езиците 

съответстват на реда на паралелните заглавия, към които се отнасят (Пример 2). Това 

подполе е винаги последно в полето. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Данните в полето се въвеждат във формата и последователността, предвидени в ISBD. Подполе z 

не е елемент от ISBD. При визуализация на записа пунктуацията между подполетата се генерира 

автоматично, освен при паралелните данни в подполета 225е, f, h, i. Текстът в областта на серията 

в ISBD се загражда в кръгли скоби „( )”. Връзката между подполетата и елементите на ISBD е 

посочена в следната таблица: 

ПОДПОЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ЕЛЕМЕНТА 

РАЗДЕЛ В ISBD(G)  ПРЕДХОЖДАЩА 

ПУНКТУАЦИЯ 

a Заглавие на серията 6.1 Нова област 

d Паралелно заглавие на 

серията 6.2 = 

e Допълнение към 

заглавието 6.3 : 

f Сведение за отговорност 6.4 / 

h Номер на подсерия 6.1 . 

i Наименование на 

подсерия 

6.1 , (запетайка, когато 

е след 225h)  

. (точка, когато не е след  

225h) 

v Номерация в серията 6.6 ; 

x ISSN на серията 6.5 , 

 

Паралелни данни 

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се 

означават в ISBD със знак за равенство „=”. В подполе 225d знакът за равенство се генерира 

автоматично (Примери 2, 14), а в другите подполета за паралелни данни той се въвежда от 

каталогизатора (Примери 5, 7). 

 

Съдържание на подполето 

В подполе 225 се въвеждат данни за серия и подсерия, към които принадлежи описваната 

библиографска единица. Когато се прави запис за продължаващо издание, поле 225 се използва 

само, ако то самото принадлежи към серия (Пример 12). Когато заглавието или номерацията в 

серията започва с израз, който не се взема предвид при сортиране, този израз, заедно с 
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разстоянието, което се оставя след него се въвежда между символите NSB/NSE „≠”. Така изразът 

(напр. т., кн. и др.) не се взема предвид при сортиране и търсене (Примери 6, 7, 8, 13, 14, 15).  

Поле 225 се повтаря когато библиографската единица принадлежи към повече от една серия 

(Примери 1, 11). 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

011 ISSN 

В запис за серия (заглавието на серията е въведено в поле 200), ISSN на серията се въвежда в поле 

011. В подполе 225x се въвежда само ISSN на серия, чието заглавие е въведено в 225a или 225i 

(Примери 8, 9, 10, 12). 

7XX БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Имена или наименования, които се отнасят до серията, се въвеждат в блок 7ХХ. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

225 2⊔ aInternational series in the science of the solide state vvol. 10 

225 1⊔ aPergamon international library 

(Библиографската единица е съставна част на две отделни серии. Втората 

не се използва като точка за достъп, затова за нея няма установена 

форма.)  

2.  

225 2⊔ aEuropäische Hochschulschriften hReihe I iDeutsche Literatur und Germanistik 

vBd. 298 dPublications universitaires européennes hSérie I iLangue et littérature 

allemandes vvol. 298 dEuropean university papers hSeries I iGerman language 

and literature vvol. 298 zfre zeng 

(Библиографска единица е том 298 от подсерия с паралелна информация на 

три езика. Формата на заглавието в поле 200 е същата като установената 

форма.) 

Показване на записа във формат ISBD: 

 (Europäische Hochschulschriften. Reihe I, Deutsche Literatur und Germanistik ; Bd. 298 =   

 Publications universitaires européennes. Série I, Langue et littérature allemandes ; vol. 298 

 = European university papers. Series I, German language and literature ; vol. 298) 

3.  

225 2⊔ aExperimental biology and medicine emonographs on interdisciplinary topics 

vvol. 6 

(Библиографската единица е том 6 от серия с допълнение към заглавието.) 

4.  

225 2⊔ aAbhandlungen der Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse fAkademie der 

Wissenschaften und der Literatur vJahrg. 1976, Nr. 3  

(Библиографската единица е съставна част на номерирана серия. Посочена 

е отговорността за серията.) 
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5.  

225 0⊔ aWorld films iFrance today i= La France aujourd'hui 

(Библиографската единица е част от подсерия с паралелно заглавие.) 

6. * COBISS.SI-ID=124252160 

225 1⊔ a≠Knjižnica ≠Kondor eizbrana dela iz domače in svetovne književnosti  

v≠zv. ≠306 

(Библиографската единица е т.306 от серия с допълнение към заглавието. 

Термините „knjižnica” и „zv.” не се вземат предвид при сортиране. 

Стойността на индикатора е 1.) 

7. * COBISS.SI-ID=234452 

225 1⊔ aSLOBOX eslovenščina v paketu e= ≠das ≠Slowenisch-Lern-Paket e= ≠lo 

≠sloveno in cofanetto e= ≠the ≠Slovene learning parcel v2.1.1  

(Библиографската единица е част от серия с паралелно заглавие. Пред 

паралелните елементи от данни в повторените полета е въведен знак за 

равенство, последван от разстояние „=”.) 

8. * COBISS.SI-ID=114207232 

225 1⊔ a≠Zbirka ≠Čas in ljudje x1408-8568 v≠knj. ≠1 

(Библиографската единица принадлежи към номерирана серия с ISSN. 

Терминът ISSN е пропуснат и се генерира при визуализация. Термините  

„series”и  „vol.” не се вземат предвид при сортиране.) 

9. * COBISS.SI-ID=26745 

225 1⊔ aRezultati raziskovanj fStatistični urad Republike Slovenije x0352-0226 v≠št. 

≠667 h1 iStatistika nacionalnih računov  

(Библиографската единица принадлежи към серия с ISSN и към подсерия без 

ISSN.) 

Показване на записа във формат ISBD: 

(Rezultati raziskovanj / Statistični urad Republike Slovenije, ISSN 0352-0226 ; št. 667. 1, Statistika 

nacionalnih računov) 

10. * COBISS.SI-ID=2316564 

225 1⊔ aMedicinski razgledi iSupplement x0353-3484 v≠letn. ≠40, 3 

(Библиографската единица принадлежи към серия с общо и подчинено 

заглавие. Затова ISSN на общото заглавие е пропуснат. Той може да се 

въведе в областта на забележките.) 

11.  * COBISS.SI-ID=109994240 

225 1⊔ aPoezije fFrance Prešeren v3 

225 1⊔ a≠Zbirka ≠Prešeren v zvočnih knjigah 

(Когато библиографската единица принадлежи към две серии, на първо 

място се въвежда номерираната серия, а след нея неномерираната. 

Терминът „zbirka” не се взема предвид при сортиране.) 

12. * COBISS.SI-ID=99221248 

001 ⊔⊔ ac ba cs      

011 ⊔⊔ e1580-0040 

200 1⊔ aSpecialne knjižnice 

225 1⊔ aSlovenske knjižnice v številkah x1580-0032 

(Продължаващото издание принадлежи към серия с ISSN.) 
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13. * COBISS.SI-ID=5679879 

225 1⊔ a≠Knjižnica ≠Cerkvenega glasbenika h≠Zbirka ≠3 iCerkvena zborovska 

pesmarica v≠zv. ≠2 

(Библиографската единица принадлежи към номерирана серия. Термините 

„knjižnica”, „zbirka” и „zv.” не се вземат предвид при сортиране.) 

14. * COBISS.SR-ID=107083532 

001 ⊔⊔ 7cb 

225 1⊔ a≠Biblioteka ≠Vukovnik dL
FVukovnik library 

(Библиографската единица принадлежи към серия с паралелно заглавие. 

Заглавието на серията е на кирилица, а паралелното заглавие е на 

латиница. Записът се визуализира на кирилица и това е отбелязано с кода в 

подполе 0017. В записа данните, които се визуализират на латиница трябва 

да се отбележат (знак L
F).Терминът „biblioteka” не се взема предвид при 

сортиране.) 

Показване на записа във формат ISBD:   

(Библиотека Вуковник = Vukovnik library) 

15. * COBISS.BH-ID=9155078 

225 1⊔ a≠Eko-biblioteka ≠Biznis i okolina x1512-729X v≠br. ≠4 

(Библиографската единица принадлежи към номерирана серия с ISSN. 

Термините „Eko-biblioteka” и „br.” не се вземат предвид при сортиране.) 
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