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712  НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – 

ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Полето съдържа наименованието на колективен орган, който има вторична отговорност за 

произведението, описано в библиографския запис. В поле 712 се въвежда винаги формата на 

наименованието на колективен орган, която е избрана за установена редна дума. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

712 

 

Наименование на колективен орган – 

Вторична интелектуална отговорност 

r 

 
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 

 5 Институция, за която се отнася полето nr 

 6 Данни за връзки между полетата nr 

 8 Код за институцията/организацията* nr 

 

Индикатори  

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Вид на колективния орган 

0 Колективен орган 

1 Конференция 

2  Начин на въвеждане на наименованието 

0 Наименование в инвертирана форма 

1 Наименование, въведено под названието 

на страна или на висшестоящ орган 

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. 

Индикатор 2 означава формата, съответно начина на въвеждане на наименованието на 

колективния орган. Индикаторът определя дали наименованието е въведено в инвертиран вид, под 

названието на страната или на висшестоящ орган или в прав ред. 
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ПОДПОЛЕТА 

 

7125 Институция, за която се отнася полето 

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

библиотеката.  

 

 

7126 Данни за връзки между полетата 

Въвежда се номер от 01 до 99 за свързване на поле 712 със съответното поле 912. 

 

За останалите подполета в поле 710 се прилагат същите указания както за подполетата на поле (вж 

поле 710). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО  

Прилагат се същите указания както да поле 710. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

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

Следващо сведение за отговорност 

Данните в поле 200 се въвеждат така, както са посочени в библиографската единица. 

Наименованието на колективния орган в подполе f или g, който носи вторичната интелектуална 

отговорност за произведението, се въвежда в поле 712. 

710 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

Наименованието на колективен орган, който има първична интелектуална отговорност, трябва 

да се въведе в поле 710. 

711 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН - АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

Наименованието на колективен орган с алтернативна интелектуална отговорност се въвежда в 

поле 711. 

912 НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА РЕДНА ДУМА)* 

Паралелно наименование или друга форма на наименованието на колективния орган с вторична 

интелектуална отговорност се въвежда в поле 712. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

712 02 aIEA Coal Research 

(На заглавната страница: Coal research projects, United Kingdom, London, 

IEA Coal Research. IEA Coal Research е даден като издател, но определено 

има по-голяма степен на отговорност за самото произведение, отколкото 

обикновено има издателят, например организирал е конференция или е 

подготвил публикация.) 

2.  

712 02 aNacionalna i sveučilišna biblioteka bKnjigoveznica 5ciZaNSB : R IV-4º -5b 

(Копие на книгата Slava vojvodine Kranjske от J. V. Valvasor от 1689 е било 

преподвързано на 23. 5. 1991 в съответното звено на Националната и 

университетска библиотека на Загреб.) 

3. * 

200 1⊔ aZobozdravstvena oskrba otrok in mladostnikov s kroničnimi boleznimi in 

zmanjšanimi zmožnostmi f10. slovenski pedontološki dnevi, Ljubljana, 27. – 28. 

september 2013 g[organizirala] Sekcija pedontologov Slovenskega zdravniškega 

društva v sodelovanju s Katedro za otroško in preventivno zobozdravstvo 

Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Centrom za otroško in preventivno 

zobozdravstvo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana g[urednik Rok Kosem] 

712 02 aSlovensko zdravniško društvo bSekcija pedontologov 

712 02 aMedicinska fakulteta cLjubljana bKatedra za otroško in preventivno 

zobozdravstvo 

712 02 aUniverzitetni klinični center cLjubljana bStomatološka klinika bCenter za 

otroško in preventivno zobozdravstvo 

4. * 

200 1⊔ aSlovensko pripovedništvo eo čem, zakaj in kako ga razumeti? e(zbornik 

povzetkov) e[znanstvena konferenca], 4. april 2014, Cankarjev dom, dvorana Lily 

Novy f[urednik zbornika povzetkov Ambrož Kvartič] 

300 ⊔⊔ a"17. pripovedovalski festival Pravljice danes"  kolofon 

712 12 aPripovedovalski festival Pravljice danes d17 f2014 eLjubljana 

(Когато името на конференцията не е изписано в кавички на основния 

източник за библиографско описание, а е дадено някъде другаде (например в 

колофона на книгата), тогава то трябва да се въведе в поле 712.) 

5. * 

200 0⊔ aPrimorska poje 2013 eposvečeno 300-letnici Tolminskega punta forganizatorji 

revije Primorska poje 2013 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti … [et al.] 

g[uredniški odbor Ivan Tavčar … et al.] 

710 12 aRevija Primorska poje f2013 

712 02 aJavni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 601 

912 02 aJavni sklad RS za kulturne dejavnosti 601 
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