
7XX  БЛОК ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 
ОТГОВОРНОСТ 

 

СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА 

 

700  Име на лице - Първична интелектуална отговорност 
701  Име на лице - Алтернативна интелектуална отговорност 
702  Име на лице - Вторична интелектуална отговорност 
710  Наименование на колективен орган - Първична интелектуална отговорност 
711  Наименование на колективен орган - Алтернативна интелектуална отговорност 
712  Наименование на колективен орган - Вторична интелектуална отговорност 

 

 

Блокът съдържа имена на лица и наименования на колективни органи, които носят определена 
интелектуална отговорност за създаването на описваната библиографска единица.  

Въвеждането на имената на авторите в полетата 700, 701, 702, 900, 901, 902 (оттук нататък в 
текста: 70Х и 90Х) зависи от това, дали в системата за споделена каталогизация се предвижда 
нормативен контрол на личните имена. Засега нормативен контрол на личните имена съществува 
само в системата COBISS.SI. При използването на това ръководство трябва да се има предвид, че в 
разделите 70Х и 90Х са описани паралелно двете версии. С въвеждането на нормативна база данни 
и нормативен контрол на личните имена на авторите в системата за споделена каталогизация се 
променя начинът на въвеждането на данни в полетата 70Х и 90Х. Възприетите форми на имената 
на авторите в полетата 70Х могат да се въвеждат само през нормативната база данни. Връзката 
между контролните записи и личните имена в полетата 70Х на библиографския запис се 
осъществява чрез подполетата 70Х3 – Номер на контролния запис (вж Каталогизация с 
нормативен контрол и COMARC/A Формат за контролни записи). Същото се отнася и за 
добавянето на вариантни и сродни редни думи като съответните полета 90Х на библиографските 
записи се попълват автоматично (вж указанията под Предвижда се нормативен контрол на 
личните имена към отделните полета 70Х и 90Х).  

В система, при която въвеждането на личните имена не е контролирано, всички съответстващи 
подполета в полетата 70Х и 90Х трябва да се попълват внимателно и ипрецизно (вж указанията 
под Не се предвижда нормативен контрол на личните имена към отделните полета 70Х и 90Х). 
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