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900  ИМЕ НА ЛИЦЕ – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА РЕДНА ДУМА)* 

Полето съдържа вариантна редна дума, т.е. вариантна или невъзприета форма на името на автора, 

въведено в поле 700. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

900 

 

Име на лице – първична интелектуална 

отговорност (вариант на редна дума) 

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 

 f Дати nr 

 z Унифицирана форма на името** nr 

 3 Номер на контролния запис nr 

 5 Контрол на трасирането nr 

 9 Език на основната част на редната дума nr 

 

Индикатори 

Значението на индикаторите в полетата, които са свързани с нормативната база се различава от 

значенията на индикаторите в полетата, които не са свързани с нея. 

 

Предвижда се нормативен контрол на личните имена 

 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за изход 

⊔ Включва се в персонална библиография 

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) 

 

Стойността на индикатор 1 се пренася автоматично от поле 700. Стойността на индикатор 2 се 

пренася автоматично от поле 400 на контролния запис. 
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Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - - 

2  Начин на въвеждане на името 

0 Име или име и фамилия – етимологична форма 

(паралелна форма за каталога на латиница) 

1 Име или име и фамилия – фонетична форма 

(паралелна форма за каталога на кирилица) 

2 Име или име и фамилия – псевдоним 

3 Фамилия и име - етимологична форма (паралелна 

форма за каталога на латиница) 

4 Фамилия и име – фонетична форма (паралелна 

форма за каталога на кирилица) 

5 Фамилия и име – псевдоним 

6 Двойна фамилия 

8 Инициали 

9 Друго 

 

Индикатор 2 определя вида на вариантната форма на имета на автора, записана в поле 900 

(Примери 6-10). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

900z  Унифицирана форма на името** 

Полето е използвано са генериране на каталожна картичка с обща препратка от поле 900. 

 

 

9005  Контрол на трасирането 

Кодът означава отношението между вариантните и установената форма на редната дума 

(Примери 1, 2, 4, 5). Използват се следните кодове: 

e псевдоним 

f истинско име 

i духовно име 

j име след сключване на брак 

k име преди сключване на брак 

l общ псевдоним 

m светско име 

z друго 

 

 

9009  Език на основната част на редната дума 

Кодът означава езика на основната част на вариантната форма на редната дума, когато 

той се различава от езика на основната част на установената форма на редната дума 
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(Примери 2, 3). 

За останалите подполета се използват указанията, описани в поле 700 (вж поле 700). 

Подполетата 5 и 9 са разработени подробно в частта Контролни подполета на 

COMARC/A. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Предвижда се нормативен контрол на личните имена 

Връзката на установената форма на редната дума с нейните вариантни форми се осъществява чрез 

подполе 3 - Номер на контролния запис (вж и поле 700). След съхраняване на библиографския 

запис, поле 900 (подполета a, b, c, d, f, 3, 5, 9) се допълва автоматично. В него се пренася 

съдържанието на поле 400 (подполета a, b, c, d, f, 5, 9) от контролния запис за името на автора в 

поле 700, а в подполе 3 се записва идентификационният номер на този контролен запис (Примери 

1-5). Когато в контролния запис има повече вариантни форми на редната дума, поле 900 се 

повтаря (Примери 2, 3, 4). 

Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

При каталогизация без нормативен контрол трябва прецизно да се попълнят ръчно всички 

подполета на поле 900 (подполета a, b, c, d, f). Полетата 700 и 900 не е нужно да бъдат свързани, 

тъй като в записа може да съществува само едно поле 700, а идентификацията на автора в полетата 

900 е еднозначна (Примери 6-10). Когато съществуват повече вариантни форми на редната дума, 

поле 900 се повтаря (Примери 6, 8). 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

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

В поле 200 данните, свързани с интелектуалната отговорност, се въвеждат така, както са 

посочени в библиографската единица.  

700 ИМЕ НА ЛИЦЕ - ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Установена редна дума за името на автора, въведено в поле 900. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=36374272 

200 0⊔ aZa sončno damo fVintgarski 

700 ⊔0 31242211 aVintgarski 4070 

900 ⊔1 31242211 5f aŽumer bViktor 

(Истинскато име на автора е Viktor Žumer.) 

2. * COBISS.SI-ID=2830595 

200 0⊔ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II. 

700 ⊔0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070  

900 ⊔0 3427875 9slv aJanez Pavel dII cpapež 
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900 ⊔1 3427875 5m aWojtyła bKarol  

(Когато има повече варианти на редната дума поле 900 се повтаря.) 

3.  * COBISS.SI-ID=4761937 

200 0⊔ a≠The ≠property rights school eis economic ownership the missing link? 

fAlexander Bajt 

700 ⊔1 31568099 aBajt bAleksander 700547 4070 84-048 

900 ⊔1 31568099 aBajt bA. 

900 ⊔1 31568099 9scr aBajt bAleksandar   

900 ⊔1 31568099 9eng aBajt bAlexander 

(В поле 900 са въведени сръбската и английската форми на името на 

автора.) 

4. * COBISS.SI-ID=110712 

200 0⊔ aPrimerjava različnih postopkov sušenja sadja ediplomska naloga fIrma Bizjak 

700 ⊔1 32490211 aKoren bIrma 705763 4070  

900 ⊔1 32490211 5k aBizjak bIrma   

900 ⊔1 32490211 5z aKoren bI.   

5. * COBISS.SI-ID=9386713 

200 0⊔ aUporaba sedativa ob analgetiku pri neintubiranem bolniku dConscious sedation  

fMiša Hribar-Habinc 

700 ⊔1 3366435 aHribar-Habinc bMiša 4070  

900 ⊔1 3366435 5z aHabinc bMiša Hribar-   

6. * COBISS.BH-ID=955671 

200 0⊔ aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi 

700 ⊔1 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070  

900 ⊔6 aBosnawi bMelika Salihbeg 

900 ⊔9 aSalihbegović bMelika 

(Когато има повече варианти на редната дума поле 900 се повтаря. При 

двойно фамилно име на автора, стойността на индикатор 2 е 6, а при име 

на автора преди брака – 2.) 

7. * COBISS.SR-ID=133138695 

200 0⊔ aFrancuski jezik etekstovi za III i IV razred usmerenog obrazovanja mašinske i 

mašinsko-energetske struke fNadežda Icić-Krpan 

700 ⊔1 aIcić-Krpan bNadežda 4070  

900 ⊔6 aKrpan bNadežda Icić- 

8. * COBISS.BH-ID=2016294 

200 0⊔ aEzopove basne  fEsop  

700 ⊔0 aAesopus 4070  

900 ⊔1 aEsop 

900 ⊔1 aEzop 

(За фонетичната форма на името на автора стойността на индикатор 2 е 

1.) 

9. * COBISS.SR-ID=153702919 

200 0⊔ aMit o Sizifu e[ogled o apsurdu] fAlber Kami gprevela sa francuskog Vesna Injac 

700 ⊔1 aKami bAlber 4070  

702 01 aInjac bVesna 4730  

900 ⊔3 aCamus bAlbert 

(За етимологичната форма на името на автора, стойността на 

индикатор 2 е 3.) 
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10. * COBISS.SR-ID=174583303 

200 0⊔ aBesudni dani e(roman) fPavle Ugrinov 

700 ⊔1 aUgrinov bPavle 4070  

900 ⊔9 aPopović bVasilije 

(За истинското име на автора, стойността на индикатор 2 е 9.) 
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