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675   УНИВЕРСАЛНА ДЕСЕТИЧНА 

КЛАСИФИКАЦИЯ 

Полето съдържа класификационен индекс, определен за библиографската единица според 
схемата на Универсалната десетична класификация с означение на използваното издание на 
класификацията.  

 

 

ПОДПОЛЕТА – ПОВТАРЯЕМОСТ/ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 библиографско ниво 
поле/подполе a       m       s       d 
675  Универсална десетична класификация r/o     r/o     r/o     r/o 
    
 a Класификационен индекс nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 b Съкратен индекс* nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 c Класификационен индекс за COBIB* nr/o   nr/o   nr/o   nr/o 
 s Статистика* nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 v Издание nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 z Език на изданието nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 u Класификационен индекс за локални каталози* nr/n   nr/n   nr/n   nr/n 
 x Коментар** -        -        -        - 
 y  Препратка в УДК** -        -        -        - 
 

ИНДИКАТОРИ 

индикатор стойност значение 
1 - - 
2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

675a   Класификационен индекс 

В подполето се въвеждат класификационните индекси от таблиците на УДК, които 
се изписват на каталожните картички и в библиографиите.  

Когато публикацията се нуждае от повече класификационни индекси по УДК, те се 
въвеждат в повтарящи се полета 675.  

При попълване на подполетата не се използва съкратеният вариант на УДК.  
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 675 ⊔⊔ ≠a379.825(497.12 Bele Vode)"1995" 
    
 675 ⊔⊔ ≠a519.682 
 675 ⊔⊔ ≠a929:510 Gedel K. 
 675 ⊔⊔ ≠a510.643 

 
 

675b Съкратен индекс* 

В подполето се въвежда съкратен класификационен индекс по УДК, предназначен 
за търсене в библиографии и за други локални нужди. Препоръчва се използване 
на локални таблици на УДК.  

Когато в записа са въведени повече класификационни индекси, в библиографиите 
той може да се подреди само под първия индекс или под всички индекси. 

 675 ⊔⊔ ≠a330.341.1≠b33≠c330.34≠s33 
 675 ⊔⊔ ≠a628.85:517.938(043.3)≠b628.8≠s628 

 
 

675c   Класификационен индекс за COBIB* 

В подполето се въвежда единен за системата COBISS класификационен индекс по 
УДК, предназначен за търсене в споделената база данни COBIB и в локалните бази 
данни COBISS. Използва се обща класификационна таблица за всички видове 
материали.  

Подполето е задължително. С оглед на това, че в някои библиотеки 
библиографското описание се прави преди отразяването на съдържанието, за 
временна употреба може да се използва фиктивен код „fik”. След съдържателната 
обработка фиктивният код трябва да се замени със съответния класификационен 
индекс за търсене по УДК. 

 675 ⊔⊔ ≠a681.3.0≠b681≠c681.3≠s681.3 
 675 ⊔⊔ ≠a510.6(076)≠b51≠c510≠s51 

 
 

675s   Статистика* 

В полето се въвежда съкратен класификационен индекс за нуждите на различни 
статистически таблици.  

Подполето е подходящо за търсене в локалните бази данни и затова се препоръчва 
използването на локални таблици. 

 675 ⊔⊔ ≠a691.421.2(497.11)"04/14"≠s69 
  ⊔⊔  
 675 ⊔⊔ ≠a726.71:691.421.2(497.11)"04/14"≠s72 
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675v   Издание 

Подполето е предназначено за въвеждане на означение на изданието на таблицата 
и се отнася към подполе 675а на същото поле 675. 

 

 675 ⊔⊔ ≠a316.277≠s316≠vdo 4. izd. 
 
 

675z   Език на изданието 

Езикът на изданието, от което е извлечен индексът в подполе 675а в кодирана 
форма. 

 
 

675u   Класификационен индекс за локални каталози* 

В подполето се въвежда класификационен индекс по УДК за други локални нужди. 
Препоръчва се използването на локална таблица. 

 

 675 ⊔⊔ ≠a308(497.12-15)(082)≠u323.15(45=863)(082) 
675x Коментар** 
  
675y Препратка в УДК** 
  
Подполетата са използвани до 1992 от IIZZG за изход за изданието Bulletin Scientifique. 
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