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710  НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – 

ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Полето съдържа наименованието на колективен орган, който има първична интелектуална 
отговорност за произведението, описано в библиографския запис. В поле 710 се въвежда винаги 
формата на наименованието на колективен орган, която е избрана за установена редна дума. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
710 

 
Наименование на колективен орган – 
Първична интелектуална отговорност 

nr 

 
a Част от наименованието, използвана като 

първи елемент на редната дума 
nr 

 b Подразделение r 

 
c Допълнение или пояснение към 

наименованието 
r 

 d Поредност на конференцията nr 
 e Място на провеждане на конференцията r 
 f Година на провеждане на конференцията nr 
 g Инвертиран елемент nr 

 
h Част от наименованието, различна от 

редната дума и от инвертирания елемент 
nr 

 
4 Код за ролята на колективния орган по 

отношение на библиографската единица 
r 

 8 Код за институцията/организацията* nr 
 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Вид на колективния орган 

0 Колективен орган 
1 

1 Конференция 
 Начин на въвеждане на наименованието 

0 Наименование в инвертирана форма 
1 Наименование, въведено под названието на 

страна или на висшестоящ орган 

2 

2 Наименование, въведено в прав ред 
 

Индикатор 1 определя дали колективният орган е конференция (конгрес, симпозиум и т.н.) или не. 
Когато наименованието на конференцията е подразделение на наименование на колективен орган, 
то се приема като колективен орган (Примери 12, 13).  

Индикатор 2 означава формата, съответно начина на въвеждане на наименованието на 
колективния орган. Индикаторът определя дали наименованието е въведено в инвертиран вид 
(Пример 9) под названието на страната или на висшестоящ орган (Пример 11) или в прав ред. 
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710 COMARC/B 

ПОДПОЛЕТА 

 

710a   Част от наименованието, използвана като първи елемент от 
редната дума 

Частта от наименованието, която се използва в редната дума като елемент за сортиране и 
подпомага сортирането и търсенето в каталога. Когато се използва поле 710, подполе а 
се попълва задължително. 

 
 

710b  Подразделение 

Наименованието на подразделение на колективния орган или наименованието на 
колективен орган (Пример 10), което е въведено под название на страна или на 
висшестоящ орган (Пример 11). В това поле не се включват добавени от каталогизатора 
допълнения към името, за да бъде то разграничено от институции със същото име (вж 
подполе c). Повтарящо се за всяка по-малка йерархична единица. 

 
 

710c  Допълнение или пояснение към наименованието 

Допълнение към наименованието на колективния орган, което е добавено от 
каталогизатора (освен поредност, място и година на конференцията). (Примери 7-10). 
Когато допълненията са повече и са различни по вид, подполето се повтаря. Ако 
допълненията са повече и всички са равностойни, те се въвеждат в едно и също подполе, 
разделени с „/”. 

 
 

710d  Поредност на конференцията 

Поредният номер на конференцията (Примери 13-15). Въвежда се с арабски цифри. 

 
 

710e  Място на провеждане на конференцията 

Мястото, където се е състояла конференцията (Примери 12-15). 

 
 

710f  Година на провеждане на конференцията 

Годината, в която се е състояла конференцията (Примери 12-15).  
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COMARC/B 710 

710g  Инвертиран елемент 

Част от наименованието на колективен орган, която не се оставя в началото на името, за 
да може той да бъде въведен под дума, под която е по-вероятно да бъде намерен (Пример 
9). 

 
 

710h  Част от наименованието, различна от редната дума и от 
инвертирания елемент 

При редна дума с инвертиран елемент, в подполе h се въвежда частта от 
наименованието, която не е първи или инвертиран елемент (Пример 9). 

 
 

7104  Код за ролята на колективния орган по отношение на 
библиографската единица 

Използва се за разграничаване на връзките между колективния орган, споменат в полето 
и библиографската единица, за която е направен записът (Пример 8). Списък на кодове 
може да се намери в Приложение H.  

 
 

7108  Код за институцията/организацията* 

Подполето се използва за съставяне на библиографии на институции в системите 
COBISS. Задължително е в записите, които определена институция желае да бъдат 
включени в нейната библиография (Пример 13). Списък на кодове може да се намери в 
Приложение F.7. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа установената форма на наименованието на колективен орган, която е редна дума 
на основното библиографско описание.  

В записа поле 710 не може да съществува едновременно с поле 700 – Лично име – Първична 
отговорност, тъй като не е възможно на каталожната картичка едновременно да има редна дума 
за име на лице и наименование на колективен орган.  

В изходите пунктуацията между подполетата се генерира автоматично. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

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

Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. 
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710 COMARC/B 

Наименованието на колективния орган в подполе f, който носи първичната отговорност за 
произведението, се въвежда в поле 710. 

711 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ 

Наименованието на колективен орган с алтернативна отговорност се въвежда в поле 711. 

712 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ 
Наименованието на колективен орган с вторична отговорност се въвежда в поле 712. 

910 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА РЕДНА ДУМА) 

Паралелно наименование и друга форма на наименованието на колективния орган с първична 
отговорност се въвежда в поле 910. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

710 02 aLight Railway Transport League 
(Организацията The Light Railway Transport League носи първичната 
интелектуална отговорност за книгата “Johannesburg tramways” 
Правилата за описание обикновено не включват определителен или 
неопределителен член за всички колективни органи в редната дума.) 

2.  

710 02 aBell and Howell. bMicro Photo Division 
(Подразделение в организацията Bell and Howell, наречено Micro Photo 
Division. Начинът на въвеждане е подходящ за системи, при които 
пунктуацията не се изписва автоматично в изходите. При системите 
COBISS не се въвеждат препинателните знаци между подполетата.) 

3.  

710 01 aUnited States. bFarm Credit Administration. bPublic Affairs Division 
(Подразделението, отговорно за документа, е подчинен орган на подчинен 
орган.) 

4.  

710 01 aEssex c(County). bAdvisory Unit for Computer Education 
(Национална държавна институция с пояснение (подполе с), което посочва 
нивото � в държавното устройство.) 

5.  

710 02 aNational Conference of Catholic Bishops c(United States) 
(За разграничаване между организации с едно и също име в различни страни 
може да се въведе пояснение, което се състои от наименование на място.) 

6.  

710 12 aNASECODE II c(Conference) f(1981 : eTrinity College, Dublin) 
(Наименованията на конференции се въвеждат като редни думи в 
стандартизирана форма. На заглавната страница наименованието на 
конференцията е: „proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity 
College Dublin from 17th to 19th June 1981”. Conference се въвежда като 
пояснение, за да се обясни понятието NASECODE II. Стойността на 
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индикатор 1 е 1.) 

7. * COBISS.SI-ID=55332097 

200 1⊔ a30 let Univerze v Mariboru f[glavni urednik Ivan Rozman gfotografije Arhiv 
UM, Mediaspeed.net] 

710 02 aUniverza cMaribor 
(Редна дума – наименование на колективен орган за Университета в 
Марибор. Наименованието на града е въведено като пояснение, а не като 
част от наименованието.) 

8. * COBISS.SI-ID=2203422 

200 0⊔ aBolj pravljica kot res bZvočni posnetek fMladinski pevski zbor Maribor 
gdirigent[ka] Karmina Šilec g[klavir Olga Peceny] 

710 02 aMladinski pevski zbor cMaribor 4590 
(Кодът за ролята на колективния орган по отношение на библиографската 
единица, въведен в подполе 4 определя вида на отговорността на 
колективния орган, чието наименование е въведено в поле 710.) 

9. * COBISS.SI-ID=4017011 

200 0⊔ aPopis igrokaza za diletantska društva euposlena muška i ženska lica navedena su 
kod svakog igrokaza 

710 00 aKugli gSt. hknjižara cZagreb 
910 01 aSt. Kugli knjižara cZagreb 

(Наименованието на колективния орган е въведено в инвертирана форма.)  

10. * COBISS.SI-ID=54543873 

200 1⊔ aŠirjave krajine 2004 bElektronski vir erazstava študentov Oddelka za likovno 
umetnost, februar/marec 2005 fmentorja Anka Krašna, Oto Rimele g... 

710 02 aPedagoška fakulteta cMaribor bOddelek za likovno umetnost 
(Наименованието на подчинения колективен орган е въведено в подполе 
710b като подразделение.) 

11. * COBISS.SI-ID=216398080 

200 0⊔ aUstavno sodišče Republike Slovenije d The Constitutional Court of the Republic 
of Slovenia f[besedilo Jadranka Sovdat, Ivan Biščak gfotografije Miran Kambič, 
Stane Klemenc, Tone Stojko gprevod Marko Novak, Dean De Vos] 

710 01 aSlovenija bUstavno sodišče 
(Наименованието на колективния орган се въвежда като подразделение на 
географско понятие или административна единица.) 

12. *COBISS.SI-ID=220229632 

200 1⊔ aSlikovne metode v odkrivanju in zdravljenju žilnih bolezni f[Letno srečanje 
Združenja za žilne bolezni SZD, Šmarješke Toplice, 20. in 21. maj 2005 guredniki 
Aleš Blinc, Matija Kozak, Mišo Šabovič] 

710 02 aSlovensko zdravniško društvo bZdruženje za žilne bolezni bLetno srečanje 
f2005 eŠmarješke Toplice 
(Наименованието на конференцията е подчинено на колективния орган. При 
конференции на колективен орган без индивидуализирано заглавие (напр. 
годишна среща, конференция), индикатор 1 има стойност 0.) 

13. * COBISS.SI-ID=114566144 

200 1⊔ aManagement v evropskem okolju ezbornik 1. strokovnega posveta Visoke šole 
za management v Kopru, Bernardin, 10.-11. november 2000 f[risbe Alen 
Ježovnik] 

710 02 aVisoka šola za management bStrokovni posvet d1 f2000 eBernardin 83-402 
(Наименованието на конференцията е подчинено на колективния орган. В 
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подполе 8 е въведен кодът на институцията/организацията.) 

14. * COBISS.SR-ID=23363087 

200 1⊔ aMehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika ezbornik radova fVI 
Međunarodni simpozijum povodom 40 godina Smera za mehanizaciju u rudarstvu 
g[glavni urednik Vojin Čokorilo] dMechanization and automatization in mining 
and energetics eproceedings fVI International Symposium on the occasion of the 
40th anniversary of department of Mining Mechanization Engineering 

710 12 aMeđunarodni simpozijum Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika 
d6 f2002 eBeograd 
(Конференцията е означена с номер, година и място на провеждането.) 

15. * COBISS.SR-ID=120113420 

200 1⊔ aŽivot i delo akademika Pavla Ivića ezbornik radova sa trećeg međunarodnog 
naučnog skupa Život i delo akademika Pavla Ivića, Beograd, Novi Sad, Subotica, 
17-19. septembar 2001 f[organizatori] Gradska biblioteka Subotica … [i dr.] 
gglavni urednik Judita Plankoš 

710 12 aMeđunarodni naučni skup Život i delo akademika Pavla Ivića d3 f2001 
eSubotica eBeograd eNovi Sad 
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