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700  ИМЕ НА ЛИЦЕ – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

Полето съдържа името на лицето с първична интелектуална отговорност за произведението, 

описано в библиографския запис. В поле 700 винаги се въвежда формата на името, която е 

установена редна дума. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

700  Име на лице – Първична интелектуална 

отговорност 

nr 

 a Първи елемент от редната дума nr 

 b Част от името, различна от първия 

елемент на редната дума 

nr 

 c Допълнения към името, освен години  r 

 d Римски цифри nr 

 e Месторабота** nr 

 f Дати nr 

 s Азбука* nr 

 3 Номер на контролния запис nr 

 4 Код за ролята на лицето по отношение 

на библиографската единица 

r 

 7 Шифър на изследователя* nr 

 8 Шифър на институцията/ 

организацията* 

r 

 9 Номер на предишен контролен запис* nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за изход 

⊔ Включва се в персонална библиография 

2 Не се включва в персонална библиография* 

2  Начин на въвеждане на името 

0 Въвежда се само име или име и фамилия 

(прав ред) 

1 Въвежда се фамилия (бащино име, име на 

фамилия и т.н.) и име (инверсия) 

 

С Индикатор 1 се означава дали библиографската единица се включва или не в персонална 

библиография на автора.  

Индикатор 2 означава вида на личното име според начина на въвеждането му. Индикаторът 

означава дали името е въведено в прав ред (само име или име и фамилия) или в инверсия 

(фамилия и име).  

Предвижда се нормативен контрол на имената на лица 

При каталогизация с нормативен контрол стойността на индикатор 2 се взема от поле 200 на 
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съответния контролен запис (Пример 5). 

Не се предвижда нормативен контрол на имената на лица 

При каталогизация без нормативен контрол стойността на индикатор 2 трябва да се въведе ръчно. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

700a  Първи елемент от редната дума 

Частта от името, която в редната дума се използва като елемент за сортиране 

(подреждане) и осигурява търсенето в каталога. Това най-често е фамилното име. Когато 

първата част на името е съставена от два или повече елемента, те се въвеждат в подполе 

а (Примери 3, 4, 6, 7, 9, 17). Когато е попълнено поле 700, подполе а се попълва 

задължително. 

 

 

700b  Част от името, различна от първия елемент на редната дума 

Останалата част от името, когато първият елемент на редната дума е бащино или 

фамилно име. Когато подполето се попълва, стойността на индикатор 2 е 1 (Примери 1-6, 

8, 10-17, 19, 20). 

 

 

700c  Допълнения към името, освен години 

Всякакви допълнения към имената (освен години), които не са неразделна част от името, 

включително титли, прякори или сведения за длъжност (Примери 8, 9, 18, 19). Когато 

има повече данни, подполето се повтаря.  

Допълнение се добавя при еднакви имена на повече от един автор и е необходимо те да 

бъдат разграничени чрез него. 

 

 

700d  Римски цифри 

Римските цифри, свързани с имената на някои папи, кралски особи и духовници. Ако 

номерацията е свързана с прякор (или допълнително собствено име), те се въвеждат в 

същото подполе. Когато подполето се използва, стойността на индикатор 2 е 0 (Пример 

9). 

 

 

700e  Месторабота** 

Това подполе е използвано до 1991 г. за отпечатване на Bulletin Scientifique.  
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700f  Дати  

Дати, които се отнасят до личното име. В подполето може да бъде въведено и означение 

за вида на датата (напр. живял и творил, роден, умрял) в пълна или съкратена форма.  

Датите служат като елемент за разграничаване в случаите на повече от един автор с 

еднакви имена. Датата обикновено се въвежда във формат „година на раждане-” или 

„година на раждане-година на смърт” (Примери 10, 12, 13). 

 

 

700s  Азбука* 

Това поле съдържа код за азбуката но основната редна дума (виж примери 21, 22). 

Използва се при всички системи COBISS, които имат каталози на повече от една азбука. 

 

7003  Номер на контролния запис 

В подполето се въвежда идентификационният номер на контролния запис за въведеното 

в полето име на лице, (виж примери 4 – 0).  

 

 

7004  Код за ролята на лицето по отношение на библиографската 

единица 

Кодът се използва за описание на връзката между споменатата в полето личност и 

библиографската единица, за която се отнася записът (Примери 5-20). Списъкът на 

кодовете може да се намери в Приложение Н.  

 

 

7007  Шифър на изследователя* 

Подполето е предназначено за съставяне на библиография на изследовател в системите 

COBISS.  

В системата COBISS.SI шифърът се използва при записи за всички 

документи/произведения, чиито автори са регистрирани като изследователи към 

системата SICRIS или кодът на изследовател им е определен от IZUM. Общата кодова 

таблица на изследователите съдържа следните данни: шифър на изследователя, фамилно 

и лично име,  година на раждане и област на научните изследвания (Примери 12, 13). 

 

 

7008  Шифър на институцията/организацията* 

Подполето е предназначено за съставяне на библиография на институция в системите 

COBISS. То е задължително при записи, които институцията желае да включи в своята 

библиография (Пример 13). Използва се общ предефиниран списък на 

институциите/организациите (Приложение F.7)  
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7009  Номер на предишен контролен запис* 

Подполето се генерира автоматично в процеса на съгласуване на библиографските и 

контролните записи, които са означени за изтриване или съдържат поле 990 – Свързване. 

Когато поле 700 е свързано с такъв контролен запис, в подполе 3 автоматично се въвежда 

идентификационния номер на контролния запис, който се използва вместо „изтрития” 

или „разделения”, а предишното съдържание на подполе 3 се прехвърля в подполе 9 

(Пример 0). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Според принципите на ISBD, при отпечатване, редната дума на основното описание се генерира от 

поле 700. Поле 700 не трябва да съществува в един и същ запис с поле 710 – Колективен орган – 

Първична интелектуална отговорност, тъй като не е възможно на каталожната картичка с 

основното описание да има едновременно две редни думи – име на лице и име на колективен 

орган.  

В поле 700 трябва прецизно да се попълва подполе 4 – Код за ролята на лицето по отношение на 

библиографската единица (Приложение H).  

Предвижда се нормативен контрол на имената на лица 

Установените редните думи, които са имена на лица, се въвеждат в база данни за нормативен 

контрол. В подполе 7003 на библиографски запис се въвежда ID на контролния запис (примери 4-

0), чрез който в поле 700 (подполета a, b, c, d, f, 7) се пренасят автоматично унифицираната редна 

дума и шифърът на изследователя от поле 200 (подполета a, b, c, d, f, r). Виж Ръководството 

COBISS3/Каталогизация, глава Въвеждане на данни при нормативен контрол.  

За системите COBISS, които поддържат каталози на повече от една азбука, полето 700 е 

повтарящо се (виж примери 21, 22). Един контролен запис може да съдържа две установени точки 

за достъп на различни азбуки (кирилица, латиница). Следователно с подобен контролен запис се 

свързва повторено поле 700. В първото поле 700 се въвежда редна дума, която съответства на 

азбуката на основното заглавие. 

Подполетата 7004 и 7008 трябва да се попълват прецизно.  

Не се предвижда нормативен контрол на имената на лица  

При каталогизация без нормативен контрол всички подполета в поле 700 трябва да се попълват 

прецизно (Примери 15–20). Първите елементи от редната дума не трябва да се въвеждат с главни 

букви, тъй като главните букви се визуализират автоматично.  

Библиографии на изследователи 

Когато стойността на индикатор 1 е 2, библиографската единица не се включва в библиографията 

на изследователя. Индикаторът няма отношение към визуализирането на други библиографии. 

Подполетата 70X7 и 70X8 са предназначени за съставяне и оценка на библиографии на 

изследователи. Всички уточнения, отнасящи се до въвеждането на данни за библиографиите на 

изследователи се съдържат в Приложение F. 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

200f ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за отговорност 

Данните в поле 200 се попълват така както са в книгата. Името на лицето от подполе f, на което е 

определена първична отговорност за библиографската единица се въвежда в поле 700.  

701 ИМЕ НА ЛИЦЕ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

Полето се използва когато освен лицето, чието име е посочено в поле 700, има други лица с 

равностойна или алтернативна отговорност на неговата. В поле 701 данните се въвеждат според 

правилата, които важат за поле 700.  

702 ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Имената на лица, за които е преценено, че имат по-малка отговорност от тези, чиито имена са 

посочени в полета 700 и/или 701, трябва да се въвеждат в поле 702. В поле 702 данните се 

въвеждат според правилата, които важат за поле 700. 

900 ИМЕ НА ЛИЦЕ – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА 

РЕДНА ДУМА)* 

Вариант на редна дума, т.е. невъзприети форми на редните думи от поле 700. 

903 ИМЕ НА ЛИЦЕ - (ДРУГА УСТАНОВЕНА РЕДНА ДУМА)* 

Сродна редна дума, т.е. установена редна дума, която е свързана с друга установена редна дума в 

поле 70Х. 

904 ИМЕ НА ЛИЦЕ – (ПАРАЛЕЛНА УСТАНОВЕНА РЕДНА ДУМА)* 

Паралелната редна дума, т.е. установената редна дума за лицето, въведена в поле 70Х 

на друг език или азбука 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

700 ⊔1 aBenson, bRowland S. 

(Този начин на въвеждане е подходящ за системи, които при визуализиране 

не генерират автоматично пунктуация. При системите COBISS в края на 

подполето а не се въвежда запетайка.) 

2.  

700 ⊔1 aLawrence bD.H. 

700 ⊔1 aLawrence bDavid Herbert 

700 ⊔1 aLawrence bD.H. gDavid Herbert 

(Горните примери илюстрират различно попълнени полета 700 с варианти 

на точка за достъп за една и съща редна дума, създадени от различни 

агенции, които използват различни правила за каталогизация: Lawrence, 

D.H.; или Lawrence, David Herbert; или Lawrence, D.H. (David Herbert).) 

3.  

700 ⊔1 aDay Lewis bCecil 

(Сecil Day Lewis е съставно фамилно име без тире. Според правилата за 

каталогизация то се въвежда като Day Lewis, Cecil) 

4.  

700 ⊔1 3014678 aBridges-Webb, bCharles 

(Двойно фамилно име, разделено с тире. Номерът на записа в контролния 

файл на системата е въведен в подполе 3 (014678).) 
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5. * COBISS.SI-ID=115745280 

200 0⊔ aAlamut fVladimir Bartol 

700 ⊔1 350787 aBartol bVladimir 4070  

(В базата данни CONOR.SI съществува идентификационен номер на 

контролния запис, въведен в подполе 3.) 

* CONOR.SI-ID=50787 

200 ⊔1 aBartol bVladimir 

6. * COBISS.SI-ID=66818560 

200 0⊔ aCiganske romance fFederico García Lorca 

700 ⊔1 3269411 aGarcía Lorca bFederico 4070  

7. * COBISS.SI-ID=6706 

200 0⊔ aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc 

700 ⊔0 3955235 aPrežihov Voranc 4070 

(Когато подполе b не е попълнено, стойността на индикатор 2 е 0.) 

8.  * COBISS.SI-ID=123914752 

200 0⊔ aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr. 

700 ⊔1 31405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070  

9. * COBISS.SI-ID=2830595 

200 0⊔ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II. 

700 ⊔0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070 

(Когато подполе d е попълнено, стойността на индикатор 2 е 0.) 

10. * COBISS.SI-ID=43791361 

200 0⊔ aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer 

700 ⊔1 3781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070  

11. * COBISS.SI-ID=117814 

200 0⊔ aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič] 

700 ⊔1 3680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440 

(Авторът е и илюстратор на текста. За книжка с картинки двете форми 

на интелектуална отговорност са равностойни и затова подполе 4 е 

повторено.) 

12. * COBISS.SI-ID=68420864 

200 0⊔ aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko 

700 ⊔1 31897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070  

(Кодът на изследователя е пренесен от подполе 200r на контролния запис в 

подполе 7007 на библиографския запис.) 

* CONOR.SI-ID=1897059 

200 ⊔1 aBratko bIvan f1946- r02275 

(Ivan Bratko има код на изследователя 02275.) 

13. * COBISS.SI-ID=2996601 

200 0⊔ aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik 

700 ⊔1 31649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01  

(Лицето с код на изследователя 00952 е сътрудник на Катедрата по 

агрономия при Биотехническия факултет на Университета в Любляна с 

код на институцията/организацията 3-104.01.) 
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14. * COBISS.SI-ID=121645056 

200 0⊔ aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi     

700 ⊔1 36006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070   

(След процедурата на съпоставяне на библиографските и контролните 

записи, идентификационният номер на контролния запис, определен за 

изтриване е пренесен в подполе 9, а идентификационният номер на записа, 

който замества „изтрития”, е въведен в подполе 3.) 

* CONOR.SI-ID=6945891 

001 ⊔⊔ ad bx ca x6006115 

200 ⊔1 aManfredi bMassimo Valerio 

835 ⊔⊔ aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521 

* CONOR.SI-ID=6006115 

200 ⊔1 aManfredi bValerio Massimo 

836 ⊔⊔ bManfredi, Massimo Valerio d20030521 

15. * COBISS.BH-ID=7550214 

200 0⊔ aPripovijetke fĆamil Sijarić 

700 ⊔1 aSijarić bĆamil 4070  

16. * COBISS.BH-ID=1099799 

200 0⊔ aGluha zemlja fAmir S. Pleho  

700 ⊔1 aPleho bAmir S. 4070 

17. * COBISS.BH-ID=955671 

200 0⊔ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi 

700 ⊔1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070  

18. * COBISS.SR-ID=164858375 

200 0⊔ aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fjeromonah 

Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon 

Dragan N. Protić] 

700 ⊔0 aKiprijan cjeromonah 4070  

(Когато подполе b не е попълнено, стойността на индикатор 2 е 0.) 

19. * COBISS.SR-ID=162353415 

200 0⊔ aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković 

700 ⊔1 aBlašković bLaslo cml. 4070  

20. * COBISS.BH-ID=11326726 

200 0⊔ aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtić g[fotosi 

Alija Bejtić gprijevod rezimea Branka Bokonjić] 

700 ⊔1 aBejtić bAlija 4070 4600  

(Авторът на текста е и фотограф. При такава книга двата вида 

отговорност са равнопоставени и затова подполе 4 е повторено.) 

21. * 

101 0⊔ abul 

200 0⊔ aНоев ковчег eроман fЙордан Димитров Радичков 

700 ⊔1 31854053 sca aРадичков bЙордан Димитров f1929-2004 4070 

700 ⊔1 31854053 sba aRadičkov bJordan Dimitrov f1929-2004 4070 

(Паралелни полета 70Х се използват само в системи COBISS, които 

поддържат каталози на кирилица и латиница.) 
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22. * 

100 ⊔⊔ bd c1985 hbul lba 

101 0⊔ aeng 

200 0⊔ aMr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published 

according to the true original copies 

700 ⊔1 3975717 sba aShakespeare bWilliam f1564-1616 4070 

700 ⊔1 3975717 sca aШекспир bУилям f1564-1616 4070 

(За паралелни полета 70X подполето s е задължително. Азбуката, въведена 

в първото поле 700 отговаря на азбуката на основното заглавие.) 
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