
COMARC/B 901, 902 

 

901  ИМЕ НА ЛИЦЕ – АЛТЕРНАТИВНА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА РЕДНА 

ДУМА) * 

902  ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ (ВАРИАНТ НА РЕДНА ДУМА) * 

Поле 901, съответно 902, съдържа вариантна форма на редната дума, т.е. невъзприета форма на 
името на автора, въведено в поле 701, съответно 702.  
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
901 

 
Име на лице – алтернативна интелектуална 
отговорност 

r 

902 
 

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 
 f Дати nr 
 z Унифицирана форма на името** nr 
 3 Номер на контролния запис nr 
 5 Контрол на трасирането nr 
 6 Данни за връзка между полетата** 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 
 Индикатор за изход 

0 Включва се в персонална библиография 
1 Включва се в библиографии и каталози 

1 

2 Не се включва в персонална библиография 
 Начин на въвеждане на името 

0 Въвежда се само име или име и фамилия 
(прав ред) 

2 

1 Въвежда се фамилия (бащино име, име на 
фамилия и т.н.) и име (инверсия) 
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901, 902 COMARC/B 

Стойността на индикатор 1 в поле 901, съответно 902 се пренася автоматично от поле 701, 
съответно 702. Стойността на индикатор 2 се пренася автоматично от поле 400 на контролния 
запис. 

Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Индикатор за изход 

0 Включва се в персонална библиография 
1 

1 Включва се в библиографии и каталози 
 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 

2 

9 Друго 
 

Индикатор 1 в поле 901, съответно 902 трябва да има същите стойности както индикатор 1 в поле 
701, съответно 702. Индикатор 2 определя вида на вариантната форма на името на автора, 
записана в поле 901, съответно 902. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

9016, 9026 Данни за връзка между полетата** 

Въвежда се номер от 01 до 99 за свързване на поле 701, съответно 702, със съответното 
поле 901, съответно 902 (Примери 3, 4). 

За останалите подполета в полетата 901 и 902 се отнасят същите указания както при поле 
900. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Предвижда се нормативен контрол на личните имена 

Откакто се използва нормативен контрол на личните имена, подполе 6 повече не се употребява за 
връзка между полетата 701 и 901 и между полетата 702 и 902. Връзката на установената форма на 
редната дума с нейните вариантни форми сега се осъществява чрез подполе 3 - Номер на 
контролния запис (вж и описанията на подполетата на поле 701, съответно 702). След съхраняване 
на библиографския запис полета 901 и 902 (подполета a, b, c, d, f, 3, 5, 9) се допълват автоматично. 
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В тях се пренася съдържанието на поле 400 (подполета a, b, c, d, f, 5, 9) от контролния запис за 
името на автора в поле 701, съответно 702, а в подполе 3 се записва идентификационният номер на 
този контролен запис (Примери 1, 2). Когато в контролния запис има повече вариантни форми на 
редната дума, поле 901, съответно 902 се повтаря (Пример 2). 

Не се предвижда нормативен контрол на личните имена 

При каталогизация без нормативен контрол всички подполета на поле 901, съответно 902 се 
попълват ръчно (подполета a, b, c, d, e, f, 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 (Примери 3, 4). Полета 701, съответно 702 се свързват със съответните полета 901, 
съответно 902 по такъв начин, че в подполе 6 и на двете полета се въвежда един и същ номер (01–
99). Когато на поле 701, съответно 702, съответстват повече полета 901, съответно 902, във всяко 
едно от тях (в подполе 6) се въвежда един и същ номер. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

200fg ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за отговорност, 
Следващо сведение за отговорност  

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

701 ИМЕ НА ЛИЦЕ – АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Установената форма на редната дума за името на автора, въведена в поле 901. 

702 ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Установената форма на редната дума за името на автора, въведена в поле 902. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=124718592 

200 0⊔ aPrvi koraki v svetu prometa ev pomoč staršem pri prometni vzgoji otrok  
f[avtorja Mateja Markl, Bojan Žlender gfotografije Aleš Fevžer] 

700 ⊔1 34964451 aMarkl bMateja 720483 4070  
701 11 31448035 aŽlender bBojan f1954- 4070  
702 01 35550691 aFevžer bAleš 4600  
901 11 31448035 5z 9eng aZlender bBojan 
902 01 35550691 aFevžar bAleš 

(В поле 901 е въведена английската форма на името на автора.) 

2. COBISS.SI-ID=122532096 

200 1⊔ aPeriodni sistem elementov f[metodično obdelali N. Dekleva, S. Glažar, P. 
Menzel] 

702 11 319333475 aDekleva bNina 4340 
702 01 32316899 aGlažar bSaša A. 704810 4340  
702 01 aMenzel bPeter 4340  
902 01 32316899 5z aGlažar bS. A.   
902 01 32316899 5z aGlažar bSaša Aleksij   
902 01 32316899 5z aGlažar bSaša Aleksej 
902 01 32316899 5z aGlažar bSaša   
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902 01 32316899 5z aGlažar bS.   
902 01 32316899 5z 9eng aGlazar bS. A.   
902 01 32316899 5z 9eng aGlazar bSasa A. 

(В записите, създадени преди въвеждането на нормативен контрол, 
подполе 3 невинаги е попълвано. При повече вариантни форми на редната 
дума, поле 902 се повтаря.) 

3. * COBISS.BH-ID=8852742 

200 0⊔ aUticaj ishemičnih promjena očnog dna-retine na biohemijski sastav corpus 
vitreuma  edoktorska disertacija fAmila Alikadić-Husović gmentor Ljiljana 
Milanović-Eichberger 

700 ⊔1 aAlikadić-Husović bAmila 4070  
702 11 aMilanović-Eichberger bLjiljana 4991 601 
900 ⊔6 aHusović bAmila Alikadić- 
902 16 aEichberger bLjiljana Milanović- 601  

(В подполе 6 на поле 702 и съответстващото му поле 902 е въведен един и 
същ номер, за да може двете форми на името да се свържат.)  

4. * COBISS.SR-ID=177659143 

200 0⊔ aRužno pače enajlepše bajke fHans Kristijan Andersen g[prevod Petar Vujičić  
gizbor bajki Dušan Patić gilustracije Vilhelm Pedersen i Lorens Frelih] 

700 ⊔1 aAndersen bHans Kristijan 4070  
702 01 aVujičić bPetar 4730  
702 01 aPatić bDušan 4340  
702 01 aPedersen bVilhelm 4440 601 
702 01 aFrelih bLorens 4440 602 
900 ⊔3 aAndersen bHans Christian 
902 03 aPedersen bVilhelm 601 
902 03 aFrolich bLorenz 602  

(Когато има повече полета 702 и на всяко от тях съответства поле 902, в 
подполетата 6 на всяка двойка полета се въвежда един и същ отделен 
номер.)  
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