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6XX  БЛОК ЗА АНАЛИЗ НА 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

 

СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА  

 

600  Име на лице, използвано като предмет  

601  Наименование на колективен орган, използвано като предмет 

602  Име на фамилия, използвано като предмет  

605  Заглавие, използвано като предмет 

606  Тематична предметна рубрика 

607  Географска предметна рубрика 

608  Хронологична предметна рубрика 

609  Формална предметна рубрика 

610  Неконтролирани предметни термини 

620  Мястото на издаване като точка за достъп 

627  Ключова дума 

675  Универсална десетична класификация (УДК) 

676  Десетична класификация на Дюи (ДКД) 

680  Класификация на библиотеката на Конгреса на САЩ 

686  Други класификации 

 

В системата за споделена каталогизация предметните рубрики се въвеждат в структурирана форма 

в полетата 600 – 609 според правилата на избраната система за предметизация (контролирани 

предметни рубрики, тезаурус или друга). Като общи насоки т.е. основа на подбора на термини и 

конструиране на предметните рубрики се приемат принципите, изложени в публикацията Splošni 

slovenski geslovnik : navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik. Ljubljana : 

Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. За по-подробни разработки се използват и някои други 

известни системи за анализ на съдържанието. Например, за представяне на съдържанието на 

литература от областта на медицината в детайли се ползват термини от MeSH (Medical Subject 

Headings). Невъзприетите предметни рубрики се въвеждат в полетата 960 – 969. Данните, 

въведени в тези полета се използват за създаване на нормативна база данни на контролиран 

речник. Търсенето в базите данни COBIB се извършва едновременно по полетата 600 – 609 и 960 – 

969. Полетата 960 – 969 се свързват с полетата 600 – 609 чрез подполе 6, в което се въвежда 

двуцифрено означение за двете свързани полета  (01 – 99). При попълването на полета 600 – 609 и 

960 – 969 е задължителна употребата на подполе 2, в което се въвежда кодът на системата за 

предметизация. Това поле не се попълва от библиотеките, които използват за анализ на 

съдържанието локални системи от предметни рубрики. В един и същ библиографски запис, в 
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повтарящи се полета 600 – 609 могат да се използват едновременно повече от една различни 

системи за предметизация.  

Посоченият по-долу списък от кодове за системи от предметни рубрики не е окончателен. Той се 

допълва и осъвременява при необходимост: 

CAE Предметни рубрики на националната библиотека на Канада (версия 

на английски) 

CAF Предметни рубрики на националната библиотека на Канада (версия 

на френски) 

EET European Educational Thesaurus 

EET/slv European Educational Thesaurus/превод на словенски 

EUROVOCE Thesaurus EUROVOC (версия на английски) 

EUROVOCS Thesaurus EUROVOC (версия на словенски) 

GZL Subject headings for literature 

INIS International Nuclear Information System: Thesaurus 

INIS/slv International Nuclear Information System: Thesaurus/превод на 

словенски  

LC Предметни рубрики на Библиотеката на Конгреса на САЩ 

LCCH Предметни рубрики на Библиотеката на Конгреса на САЩ за деца 

MECH MECH – Mechanical Engineering 

MESH Medical Subject Headings 

MESH/slv Medical Subject Headings/превод на словенски 

NAL Предметни рубрики на Националната селскостопанска библиотека 

на САЩ 

NUK Splošni slovenski geslovnik (Общ словенски речник на предметни 

рубрики ) 

Публикуван на адрес: http://www.nuk.uni-lj.si/sssg 

PKK Predmetnik za katoliške knjižnice (Списък от предметни рубрики за 

католически библиотеки) 

RPLB Ръководство за предметизация на литературата в библиотеките  

TPIT Thesaurus of Psychological Index Terms 

TPIT/slv Thesaurus of Psychological Index Terms/ превод на словенски 

eng Локален списък от предметни рубрики на английски 

 

Подполе 2 се използва и в поле 686, в което въвеждаме кодове за използваната класификационна 

система. За по-подробни указания вж. поле 686. 
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