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702  ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

Полето съдържа името на лицето, което има вторична отговорност за произведението, описано в 

библиографския запис (напр. илюстратор, преводач, редактор, фотограф и др.). Името се показва 

във формата, която е избрана за установена редна дума. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

702 

 

Име на лице – Вторична 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 

 5 Институция, за която се отнася полето nr 

 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 имената на лица 

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

съответния контролен запис. 

 

Не се предвижда нормативен контрол на имената на лица 

При каталогизация без нормативен контрол стойността на индикатор 2 трябва прецизно да се 

въведе ръчно. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

7025 Институция, за която се отнася полето  

Наименование на институцията в кодирана форма. Трябва да се въведе цифров код на 

библиотеката. 

 

 

7026 Данни за връзки между полетата** 

Въвежда се номер от 01 до 99 за свързване на поле 702 със съответното поле 902. 

 

За останалите подполета в поле 702 се прилагат същите указания както за подполетата на поле 700 

(вж поле 700). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

В записа поле 702 може да бъде попълнено и когато полетата 700 и 710 не са въведени. В поле 702 

задължително трябва да бъде попълнено подполе 4 - Код за ролята на лицето по отношение на 

библиографската единица (вж Приложение H). 

 

Предвижда се нормативен контрол на личните имена 

Когато се прилага нормативен контрол за имената на лица, за въвеждането на данни в поле 702 се 

отнасят същите указания както за поле 701 (виж примери 7, 8).  

 

Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

При каталогизация без нормативен контрол всички подполета на поле 702 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 702 и 902 се 

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

Когато на поле 702 съответстват повече полета 902, във всяко едно от тях (в подполе 6) се въвежда 

един и същ номер. 
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Библиография на изследователя 

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

библиография на автора. Индикаторът не влияе на визуализацията на други библиографии. 

Подполетата 70Х7 и 70Х8 са предназначени за съставяне на библиография на изследователи. 

Подробности за включването на автори, за които се съставя библиография са дадени в 

Приложение F. 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

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

Следващо сведение за отговорност 

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

Установената форма на името на лицето, посочено в подполета f или g, което има вторична 

отговорност за библиографската единица се въвежда в поле 702. 

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 

702.  

701 ИМЕ НА ЛИЦЕ - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Полето се използва когато повече автори имат една и съща интелектуална отговорност за 

произведението. В поле 701 данните се въвеждат според правилата, които важат за поле 702. 

902 ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА 

РЕДНА ДУМА)* 

Вариантна, невъзприета форма на името на автора, въведено в поле 702. 

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

Друга установена редна дума, която е свързана с установената 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.  

702 ⊔1 aIrvin bThomas Francis 4440 

(Името на лице с вторична интелектуална отговорност, с код, който го 

определя като илюстратор.) 

2. * COBISS.SI-ID=8665600 

200 0⊔ aO vprašanju biti fMartin Heidegger g[prevedel in spremno besedo  

napisal Tine Hribar] 

700 ⊔1 aHeidegger bMartin 4070  

702 11 31557347 aHribar bTine 700494 4080 4730  

(Когато едно и също лице има няколко вида интелектуална отговорност, 

те се въвеждат в повторени подполета 4. В записите, създадени преди 

въвеждането на нормативен контрол, подполето 3 на полета 70Х невинаги 

е попълвано.) 
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3. * COBISS.SI-ID=123567104 

200 0⊔ aGospodinjstvo 5 iUčbenik za 5. razred devetletne osnovne šole  

fGregor Torkar, Polonca Bratož Opaškar g[ilustratorji Matjaž  

Schmidt, Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver gfotografije Vojko  

 Opaškar ... et al.] 

700 ⊔1 38628323 aTorkar bGregor 723553 4070  

701 11 38628835 aBratož Opaškar bPolonca 4070 4440  

702 01 35829219 aSchmidt bMatjaž 4440 

702 01 39838435 aKunaver bJanja 4440  

702 01 38630371 aOpaškar bVojko 4600 

4. * COBISS.SI-ID=7745849 

200 1⊔ aKoroške pripovedke f[zbral] Vinko Möderndorfer g[ilustriral Gvido Birolla] 

702 11 35177699 aMöderndorfer bVinko f1894-1958 4220  

702 01 aBirolla bGvido 4440  

(В записи, създадени преди прилагането на нормативен контрол, подполе 3 

невинаги е въвеждано.) 

5. * COBISS.BH-ID=7294214 

200 0⊔ aKosovo ekratka povijest fNoel Malcolm g[prevod Senada Kreso, Sabina 

Berberović, Amira Sadiković] 

700 ⊔1 aMalcolm bNoel 4070 

702 01 aKreso bSenada 4730  

702 01 aBerberović bSabina 4730 

702 01 aSadiković bAmira 4730  

6. * COBISS.SR-ID=43019783 

200 1⊔ aZlatna vrba eerotske narodne pesme f[sakupio] Vitko Aleksić 

702 01 aAleksić bVitko 4220  

7. *  

200 0⊔ aǂLes ǂhistoriens français à l'œuvre: 1995-2010 fsous la direction de Jean-François 

Sirinelli ... [et al.] 

702 01 314127973 sba aSirinelli bJean-Francois f1949- 4340 

702 01 314127973 sca aСиринели bЖан-Франсоа f1949- 4340 

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

поддържат каталози на кирилица и латиница.) 

8. *  

200 1⊔ aИнтервенционизам Уједињених нација e1991-2004 fприредили Матс Бердал 

и Спирос Икономидис gпревела са енглеског језика Наташа Бошковић 

702 11 313918873 scb aБердал bМатс 4340 4080 

702 11 313918873 sba aBerdal bMats 4340 4080 

702 01 313918903 scb aИкономидис bСпирос 4340 4080 

702 01 313918903 sba aEconomides bSpyros 4340 4080 

702 01 31497703 scb aБошковић bНаташа f1982- 4730 

702 01 31497703 sba aBošković bNataša f1982- 4730 
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