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F.2  Особености при въвеждането на данни в определени 
полета/подполета 

001 Идентификатор  на  записа  

001c Библиографско ниво 

Данните трабва да съответстват на типологията на документите/произведенията: 
 

a    -   аналитично ниво (съставна част) 
 Вид на документа/произведението от група 1 
 Маска за въвеждане A 

 

m    -    монографии и други завършени произведения 
 Вид на документа/произведението от групи 2 или 3 
 Маски за въвеждане M или N 

 

d    -    публична изява (събитие) 
 Вид на документа/произведението от група 3 
 Маски за въвеждане M или N 

Данните, които трябва да се визуализират в библиографския изход, се дефинират на 
основата на данните от 001c. 

001d Код за йерархично ниво 

Данните трябва да съответстват на данните за библиографското ниво: 
 

1   - запис на най-високо ниво 
 Продължаващи издания (001c=s), към които са свързани статии. 
 Завършени публикации (001c=m): материали от конгреси и конференции, 

специализирани броеве и други монографии, към които са свързани 
съставни части. 

 

2   - запис на ниво под най-високото 
 Статии и съставни части (001c=a) 

 

0   - без йерархична връзка 
 Завършени публикации (001c=m) и продължаващи издания (001c=s), към 

които не са свързани съставни части и статии. 
 Публична изява (събитие) (001c=d). 

001t  Типология на документите/произведенията 

Данните са задължителни за всички библиографски единици, които принадлежат 
към определена категория научна дейност. Това подполе не се въвежда, само когато 
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библиографската единица ще бъде включена в библиографията в раздела „4. 
ВТОРИЧНА АВТОРСКА ОТГОВОРНОСТ”. Определенията и препоръките за 
въвеждане на тези данни са представени в Приложение F.6. 

011  ISSN 

011e  Валиден ISSN 

Данните са задължителни когато се въвежда продължаващо издание с валиден ISSN 
(вж поле 011). 

011c  Вътрешен номер на продължаващ ресурс 

Когато продължаващото издание няма валиден ISSN, то трябва да получи номер на 
продължаващо издание за COBIB или ВРЕМЕНЕН номер от националния Център за 
ISSN (вж поле 011). 

Преди да се въвежда статия от продължаващо издание, което има ISSN ″0000-0000″, 
то трябва да получи номер на продължаващо издание за COBIB или ВРЕМЕНЕН 
номер. 

011a  ISSN за статия 

Може да се въвеждат данни само за статии, свързани с продължаващо издание, 
чийто ISSN е въведен в това поле. 

011s  ISSN на серия/подсерия/приложение 

Може да се въвеждат данни само за статии, свързани с продължаващо издание което 
е серия/подсерия/приложение на друго (основно) продължаващо издание. И двете 
продължаващи издания имат ISSN, ВРЕМЕНЕН номер или номер за COBIB. 
Основната връзка на статията е с продължаващото издание, в което е публикувана 
(подполе 011a), с изключение на статии от приложения, които които се свързват с 
основната библиографска единица. ISSN на другото (алтернативно) продължаващо 
издание се въвежда в подполе 011s, а алтернативната номерация се въвежда в 
подполетата 215opqrs. 

100  Общи  данни ,  свързани  с обработката  

100c  Година на публикуване 1 

Въвеждането на данни за годината на публикуване в подполе 100c е задължително. 
От тази информация се генерира индексът на годините на публикуване (PY=), който 
е основа за подбора на записите в процеса на отпечатване на библиографията. 
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102  Страна  на  публикуване  или  на  производство  

102a  Страна 

При статиите, с въвеждане на символа „*” информацията за страната на 
публикуване се прехвърля автоматично от записа за продължаващото издание. 
Когато се въвеждат ретроспективни данни, трябва да се въвежда информация за 
страната на публикуване, която е била валидна в момента на публикуването на 
изданието. 

По същия начин се прехвърля и информацията от завършена публикация към 
съставните части. 

105  Текст  - монографии  

105i  Вид на произведението 

Стойността от подполе 105i се прехвърля с конвертиране на данните в подполе 001t. 
Възможността за актуализиране на данните се изключва. 

215  Физическо  описание 

С оглед на необходимостта описанията на статии и съставни части да се отпечатват 
в библиографии във формат, съобразен с изискванията на ISO 690 (международния 
стандарт за библиографско цитиране), физическото описание и принадлежността 
трябва да се въвеждат в отделни подполета. 

За съставни части на завършени публикации се въвежда само подполе 215a, а за 
статии от продължаващи издания се въвеждат и подполетата 215gihkopqrs. 

За по-подробни указания за въвеждането на данни за физическото описание на 
статии и съставни части, вж поле 215. 

215a  Специфично означение за материал 

215g  Номерация – трето ниво* 

215i  Номерация – второ ниво* 

215h  Номерация – първо ниво* 

215k  Хронология* 

215o  Алтернативна пагинация* 

215p  Алтернативна номерация – трето ниво* 

215q  Алтернативна номерация – второ ниво* 

215r  Алтернативна номерация – първо ниво* 

215s  Алтернативна хронология * 
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330 Анотация  или  резюме  

330a Текст на забележката 

Забележка, която съдържа съставени от автора анотация или резюме на статия или 
съставна част е задължителна. Когато са дадени анотация или резюме на повече от 
един език, подполето се повтаря за всеки език.  

330f  Автор на анотацията или резюмето 

Името на автора на анотацията или резюмето, когато то е различно от името на 
автора на библиографската единица, която се описва. Когато анотацията или 
резюмето са съставна част на библиографската единица, въвеждането на тези данни 
не е необходимо.  

330z  Език 

В това подполе се въвежда код за езика на анотацията или резюмето. 

464  Главна  библиографска  единица  (монография) 

4641  Данни за връзка 

Записът за съставна част се свързва с главната библиографска единица чрез 
въвеждане на идентификационния номер на основната единица в подполе 4641. 

600-609 

60X2 Код на системата за предметизация 

Когато се въвеждат данни в полетата от 600 до 609 в съответствие с изискванията на 
определена система за предметизация или на чужд език, въвеждането на кода на 
системата (напр. въвеждане на език според общата кодова таблица) е задължително: 
 

blank       -   локални предметни рубрики на словенски 
eng          -   локални предметни рубрики на английски 
NUK       -   предметни рубрики на Националната библиотека на Словения 
MESH     -   предметни рубрики на Националната медицинска библиотека на САЩ 
...            - 



COMARC/B F.2 
 

© IZUM, март 1996, Прев. на англ.: февр. 2008, чернова,Прев. на бълг.:ян. 2010 F.2-5 

700  Име на  лице  – Първична  интелектуална  отговорност  

701  Име на  лице  – Алтернативна  интелектуална  отговорност  

702  Име на  лице  - Вторична  интелектуална  отговорност  

Когато се каталогизират документи/произведения, които трябва да бъдат включени 
в библиография, трябва да се въвеждат всички словенски автори с алтернативна 
отговорност (също и онези, които не принадлежат към словенска 
институция/организация). Задължително е и въвеждането на автори с такъв вид 
вторична интелектуална отговорност (редактор, преводач, научен ръководител и 
др.), който се признава за научна дейност. 

Когато авторът носи първична/вторична интелектуална отговорност за 
произведение и едновременно с това един или повече видове вторична отговорност, 
името му се въвежда в поле 700/701 със съответния код за ролята на лицето по 
отношение на библиографската единица (подполе 4) и повторно в поле 702 със 
съответния код, отговарящ на вида на вторичната интелектуална отговорност 
(подполе 7024 е повтарящо се). В този случай библиографската единица на автора 
трябва да се визуализира повече от веднъж. На основата на първичната авторска 
отговорност (700/701) единицата трябва да се сортира според типологията (001t), а 
според вторичната отговорност (702) тя трябва да се представи още веднъж или 
повече пъти в раздела 4 Вторична отговорност (в зависимост от броя и вида на 
кодовете, въведени в подполетата 7024). 
 

COBISS-ID=67160832 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d0≠t2.04 
200  0⊔ ≠aAnatomija in fiziologija za medicinske šole≠fMarjan Pocajt in 

Anton Širca≠g[risbe izdelala avtorja] 
700  ⊔1 ≠aPocajt≠bMarjan≠4070 - avtor≠705286 
701  11 ≠aŠirca≠bAnton≠4070 - avtor≠700405 
702  01 ≠aPocajt≠bMarjan≠4440 - ilustrator≠705286 
702  01 ≠aŠirca≠bAnton≠4440 - ilustrator≠700405 
 (В персоналната библиография на Anton Širca 

библиографската единица трябва да бъде включена два пъти: 
в раздела Монографии и други завършени произведения, 2.04 
Одобрен учебник за средно и начално училище или друг 
учебник и в раздела Вторична интелектуална отговорност – 
Илюстратор.) 

 

COBISS-ID=75510784 

200  1⊔ ≠aKri in voda≠eantologija sodobnih irskih kratkih zgodb 
≠fizbrala Tina Mahkota≠gprevedli Nina Grahek-Križnar ... [et al.] 

702  11 ≠aMahkota≠bTina≠4220 - zbiratelj≠4340 - urednik≠4730 - 
prevajalec≠715453 
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702  01 ≠aGrahek-Križnar≠bNina≠4730 - prevajalec  
702  01 ≠aGrahek≠bStaša≠4730 - prevajalec 
702  01 ≠aSkubic≠bAndrej≠4730 - prevajalec 
 (В персоналната библиография на Tina Mahkota 

библиографската единица трябва да бъде включена три пъти 
в раздела Вторична интелектуална отговорност – Редактор, 
Преводач и Съставител.) 

 

Първият индикатор в полетата 701 и 702 има значение за изхода за персонални 
библиографии: 
 

0  - Включва се в персонална библиография 
1  - Включва се в библиографии и каталози 
2  - Не се включва в персонална библиография 

В персоналната библиография на определен автор трябва да се включват само 
записи, в които името на автора фигурира в полетата 700, 701 или 702 със стойност 
на първия индикатор е 0 или 1. Библиографията не трябва да съдържа записи, в 
които името на автора е въведено в полета 701 или 702 със стойност на първия 
индикатор 2.  

Стойността 2 на първия индикатор може да се използва когато публикацията или 
съставната част се посочва в персоналната библиография на две места, тъй като е 
каталогизирана по два различни начина. Например, за послеслова на монография е 
съставен отделен запис, но името на неговия автор е въведено и като автор на 
предговора. Погледнато формално, това не е дублиран запис, но двата записа имат 
едно и също съдържание. 

По този начин е възможно да се отстраняват библиографските единици, които 
авторите не желаят да включват в персоналните си библиографии.  
 

COBISS-ID=3721728 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cm≠d0 
200  0⊔ ≠aPonovitev≠aFilozofske drobtinice ali Drobec filozofije≠fSoren 

A. Kierkegaard≠g[tekste izbral Valentin Kalan≠gprevedel Franc 
Burgar≠gspremna beseda Tine Hribar] 

300  1⊔ ≠aKierkegaardovski suspenz : (estetika - etika - religija) / Tine 
Hribar: str. 233-268  

700  ⊔1 ≠aKierkegaard≠bSoren A.≠4070 - avtor 
702  21 ≠aHribar≠bTine≠4080 - avtor dodatnega besedila≠700494  
702  01 ≠aBurgar≠bFranc≠4730 - prevajalec 
702  11 ≠aKalan≠bValentin≠4340 - urednik 
 (Послесловът от Tine Hribar е каталогизиран и в отделен 

запис. Индикатор 1 в първото поле 702 има стойност 2 и 
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затова първата единица не трябва да бъде включена в 
персоналната библиография на Hribar, а в персоналните 
библиографии на други автори.) 

70X7  Шифър на изследователя 

Шифърът е задължителен при записите за всички документи/произведения, 
авторите на които са регистрирани като изследователи към компетентното 
министерство. 

70X8  Код на институцията/организацията 

Данните са задължителни при записите за всички документи/произведения, 
авторите на които са регистрирани като изследователи към компетентното 
министерство и при записите, които институцията/организацията желае да включи в 
библиографията си. 

970  Поле  за  нуждите  на  библиографията  

970a  Отговорност – колективен орган 

Това подполе се използва за въвеждане на данни за колективен орган с първична 
отговорност. Данните се въвеждат само когато първичната отговорност не личи от 
подполе 200а (напр. материали от конференция). Вж примерите към поле 970. 

970b  Общ брой на авторите 

Това поле е предназначено за въвеждане на общия брой на авторите, когато техните 
имена не са въведани в полетата 70Х. Данните се използват, за да се пресмята 
относителната част на авторството. 

992  Поле  за  локално  използване  

992y  Инвентарен номер на продължаващо издание 

Полето е задължително и е предназначено за осъществяване на връзка между 
данните за фонда на продължаващо издание и завършена публикация, която е 
издадена като негова съставна част. 
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