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F. Поддържане на библиографии в системата COBISS 
 

F.1 Общи положения 
 

Начинът на поддържане на библиографии в системата COBISS беше актуализиран в 
резултат на Постановленията за критериите за оценка на качеството на научната 
дейност и за регистрирането и отчитането на резултатите от нея (Uradni List RS, № 
65/94) и на Указанията на Министерството на науката и технологията (21 ноември 
1995) за поддържане на библиографии от системата COBISS, както и на промяната 
на някои неподходящи и остарели предишни решения. 

Отначало беше променена организацията на въвеждането на данни в локалните бази 
данни и базата данни COBIB. Стана възможно да се получават разпечатки от 
локалните бази и от споделената база данни COBIB. 

В съответствие с кодовата таблица, използвана от Министерството на науката и 
технологията, в системата беше включена нова типология на 
документите/произведенията под формата на обща кодова таблица. С въвеждането 
на новата типология беше отменено разделението на материалите на публикации и 
полупубликации и бяха възприети три основни вида документи/произведения: 
статии и съставни части, монографии и други завършени произведения, публични 
изяви и произведения, които не могат да се ползват в библиотеките. Четвъртата 
категория резултати от научна дейност се изразява във вторична авторска 
отговорност, напр. редакторска работа. 

Освен това, към системата беше включена и обща кодова таблица на 
изследователите, съответстваща на официалния регистър на Министерството на 
науката и технологията и обща кодова таблица на институциите/организациите, 
която дава възможност за връзка с официалната кодова таблица на 
изследователските организации и групи от регистъра на Министерството на науката 
и технологията. 

Документите, които представляват резултати от научна дейност се каталогизират в 
системата COBISS както останалите документи. За тях обаче трябва да се въвеждат 
допълнителни данни като: типология на документите/произведенията, код на 
изследователя, код на институцията/организацията. Необходимо е също така да се 
обръща особено внимание на последователността при въвеждането на данните в 
записа. 

Указанията за каталогизацията на документите/произведенията са определени от 
валидните за системата COBISS правила за каталогизация и от форматите 
COMARC/B за библиографски записи и COMARC/H за данни за състоянието на 
фонда. 
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В Приложение F.2 са посочени всички типични особености на въвеждането на 
данни в отделни полета и подполета, на които трябва да се обръща внимание при 
записи, свързани с отчитането на резултати от научна дейност. 

Ретроспективното въвеждане на данни за продължаващи издания, които са описани 
в специалната справочна база данни е представено в Приложение F.3. 

Свързването на статиите и съставните части с основната библиографска единица 
(продължаващи издания, завършени публикации: монографии, материали от 
конференции, специални броеве) е представено в Приложение F.4. 

Представянето на резултатите от научна дейност с помощта на системата COBISS е 
изяснено в Приложение F.5. 

Определения и препоръки за въвеждането на данните за типологията на 
документите/произведенията са представени в Приложение F.6. 

Начинът на определяне на кодовете, както и кодовата таблица на 
институциите/организациите са представени в Приложение F.7. 

Приложение F.8 съдържа списък на всички полета и подполета, които имат 
значение за отпечатването на библиографии. За някои полета е отбелязано нивото 
на задължителност (о – задължително, p – задължителни данни, когато съществуват 
и n – незадължителни данни) за всяко отделно библиографско ниво: а – аналитично 
ниво, m –завършена публикация, s – продължаващо издание, d – публична изява 
(събитие). 
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