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701  ИМЕ НА ЛИЦЕ – АЛТЕРНАТИВНА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Полето съдържа името на лице с алтернативна отговорност за произведението, описано в 

библиографския запис. В поле 701 се въвежда винаги формата на имената, избрана за редна дума. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

701 

 

Име на лице – Алтернативна интелектуална 

отговорност 

r 

 a Първи елемент от редната дума nr 

 
b Част от име, различно от първия 

елемент на редната дума 

nr 

 c Допълнения към имената, 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 

 6 Данни за връзки между полетата** nr 

 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 

0 Включва се в персонална библиография 

1 Включва се в библиографии и каталози 

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 под името на автора се прави каталожна картичка (препратка) с 

допълнително описание и дали библиографската единица се включва или не в неговата персонална 

библиография. 

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). 
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Предвижда се нормативен контрол на личните имена 

При каталогизация с нормативен контрол стойността на индикатор 2 се взема от поле 200 на 

съответния контролен запис. 

 

Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

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

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

7016  Данни за връзка между полетата** 

Въвежда се номер от 01 до 99 за свързване на поле 701 със съответното поле 901. 

 

За останалите подполета в поле 701се прилагат същите препоръки както за поле 700 (вж поле 700). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Когато публикацията е дело на двама или трима автори, редната дума за първия автор се въвежда 

в поле 700 (като редна дума на основната каталожна картичка). Имената на втория и на третия 

автор се въвеждат в повтарящо се поле 701. В записа, заедно с поле 700 не може да има повече от 

две полета 701. 

Когато публикацията е дело на повече от трима автори, тя се разглежда като анонимна 

публикация. Редната дума за авторите се въвежда в поле 701 според действащите каталожни 

правила (Вж и Приложение F). В този случай поле 700 не се попълва. 

В поле 701 задължително се попълва и подполе 4 – Код за ролята на лицето по отношение на 

библиографската единица (Вж Приложение H). 

 

Предвижда се нормативен контрол на личните имена  

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

контрол. В подполе 7013 на библиографския запис се въвежда ID на контролния запис, чрез който 

в поле 700 (подполета a, b, c, d, f, 7) се пренасят автоматично установената 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 701 е  

повтарящо се (виж примери 7, 8). 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 701. В първото поле 701 се въвежда редната дума, която съответства на 

азбуката на основното заглавие.  

След внедряването на нормативен контрол на имената на лица, подполето 7016 е отменено, защото 

връзката между полетата 701 и 901 вече се осъществява чрез поле 3 – Номер на контролния запис. 

На основата на тази връзка съдържанието на полетата 400 от контролния запис се прехвърля 

автоматично в полетата 901. 
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Не се предвижда нормативен контрол на личните имена  

При каталогизация без нормативен контрол всички подполета на поле 701 се попълват ръчно 

(Примери 5, 6). Подполе 6 – Данни за връзка между полетата е предназначено за свързване на 

установената форма на редната дума с други форми на имената на автора. Полета 701 и 901 се 

свързват по такъв начин, че в подполе 6 и на двете полета се въвежда един и същ номер (01 – 99). 

Когато на поле 701 съответстват повече полета 901, във всяко едно от тях (в подполе 6) се въвежда 

един и същ номер. 

 

Библиография на изследователя 

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

библиография на автора. Индикаторът не влияе върху съставянето на останалите библиографии.  

Подполетата 70Х7 и 70Х8 са предназначени за съставяне и оценяване на библиографии на 

изследователите. Особеностите при въвеждане на имената на авторите за съставяне на 

библиография са посочени в Приложение F. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

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

В поле 200 данните се записват така, както са посочени в библиографската единица. Когато в 

подполе f има две или три имена на лица (предимно три имена), имената след първото често са 

имена на лица с алтернативна отговорност и се въвеждат в поле 701 във форма на точка за 

достъп. 

700 ИМЕ НА ЛИЦЕ - ПЪРВИЧНА  ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ  

За произведения, чиито автори са не повече от трима, в поле 700 се въвежда установената редна 

дума за първия автор. 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 701. 

901 ИМЕ НА ЛИЦЕ – АЛТЕРНАТИВНА ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА УСТАНОВЕНАТА 

РЕДНА ДУМА) 

Вариант на редна дума, т.е. невъзприети форми на редните думи от поле 701. 

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 aNewton, bClive R. (автор) 

701 ⊔1 aParker, bR.S. (съавтор) 
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2. * COBISS.SI-ID=120863744 

200 0⊔ aVeliki slovensko-nemški slovar dGrosses slowenisch- deutsches Wörterbuch  

fsestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak 

700 ⊔1 3179299 aDebenjak bDoris 4070  

701 11 31870435 aDebenjak bBožidar 702124 4070  

701 11 3179555 aDebenjak bPrimož 4070  

(Публикацията е дело на трима автори с равностойна отговорност. 

Името на първия автор се въвежда в поле 700, а имената на другите двама 

алтернативни автори – в полета 701.) 

3. * COBISS.SI-ID=97748480 

200 1⊔ aPogumno v računalništvo I epriročnik za prvo leto vpeljevanja predmeta 

računalništvo v osnovni šoli f[avtorji Rado Wechtersbach ... et al.] 

701 11 aWechtersbach bRado 4070  

(Публикацията има повече от трима автори с равностойна отговорност. 

Името на автора, посочено на първо място се въвежда в поле 701. 

Имената на останалите автори също могат да бъдат въведени, ако  е 

необходимо да се визуализират или да бъдат точки за достъп.) 

4. * COBISS.SI-ID=79345408 

200 1⊔ aSlovenci skozi čas ekronika slovenske zgodovine fJanez Marolt ... [et al.]  

g[uredil in podpise k slikam napisal Jaro Mihelač] 

300 0⊔ aSoavtorji: Darja Mihelič, Maja Žvanut, Franc Rozman, Janko Prunk, Ferdo 

Kresal 

701 11 31578339 aMarolt bJanez f1943- 700599 4070  

701 11 32633059 aMihelič bDarja 706501 4070  

701 11 32265443 aŽvanut bMaja 704526 4070  

701 11 31535331 aRozman bFranc f1941- 700386 4070  

701 11 31533027 aPrunk bJanko 700375 4070  

701 11 31519715 aKresal bFrance 700312 4070  

702 01 aMihelač bJaro 4340 

(За нуждите на библиографиите на изследователи, при публикациите с 

повече от трима автори е възможно да се попълват повече полета 701. 

При записи, създадени преди прилагането на нормативен контрол, подполе 

3 в полетата 70Х не винаги е попълвано.) 

5. * COBISS.BH-ID=7626758 

200 0⊔ aHigijena ishrane sa dijetetikom fSejdo Ćatović, Sulejman Kendić, Amra Ćatović 

700 ⊔1 aĆatović bSejdo 4070  

701 11 aKendić bSulejman 4070  

701 11 aĆatović bAmra 4070  

6. * COBISS.SR-ID=182614279 

200 1⊔ aTehnologija obrade II eza treći razred mašinske škole eobrazovni profili: 

mašinski tehničar i brodomašinski tehničar fMilenko Jovičić … [et al.] g[crteže 

izradio Blagoje Konstantinović] 

701 11 aJovičić bMilenko 4070  

702 01 aKonstantinović bBlagoje 4440  

Когато публикацията има повече от трима автори с равностойна 

отговорност, името на автора, посочено на първо място се въвежда в поле 

701.) 

7. * 

200 1⊔ aНајлепше класичне бајке fАндерсен, Грим, Перо gизабрала и приредила 
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Снежана Кићовић-Пејаковић 

701 11 37661415 scb aАндерсен bХанс Кристијан f1805-1875 4070 

701 11 37661415 sba aAndersen bHans Christian f1805-1875 4070 

701 01 33079271 scb aГрим bЈакоб f1785-1863 4070 

701 01 33079271 sba aGrimm bJacob f1785-1863 4070 

701 01 33079527 scb aГрим bВилхелм f1786-1859 4070 

701 01 33079527 sba aGrimm bWilhelm f1786-1859 4070 

701 01 33079271 scb aПеро bШарл f1628-1703 4070 

701 01 33079271 sba aPerrault bCharles f1628-1703 4070 

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

поддържат каталози на кирилица и латиница.) 

8. *  

200 0⊔ aЕлектроенергетика fПетко Нотов, Стефка Неделчева 

700 ⊔1 310230629 sca aНотов bПетко Петров f1935- 4070 

700 ⊔1 310230629 sba aNotov bPetko Petrov f1935- 4070 

701 11 313328229 sca aНеделчева bСтефка Иванова f1953- 4070 

701 11 313328229 sba aNedelčeva bStefka Ivanova f1953- 4070 

(Подполетата 3 в паралени полета 70Х съдържат един и същ ID на 

контролен запис, защото двете паралелни установени форми на редни думи 

са прехвърлени от един и същ контролен запис.) 
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