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F.3  РЕТРОСПЕКТИВНИ ДАННИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ 

ИЗДАНИЯ 

1. ПОЛЕТА/ПОДПОЛЕТА 

Ретроспективните данни за някои видове вторична авторска отговорност (напр. редакторство на 

продължаващо издание) се поддържат отделно от споделената библиографска база данни. За тази 

цел, а именно за въвеждането на ретроспективни данни, се поддържа специална база данни 

CORES.XX. За всяко продължаващо издание има един запис. 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

011  ISSN nr 

 e Валиден ISSN nr 

 c Вътрешен номер на продължаващ ресурс nr 

 

200  Заглавие и сведения за отговорност nr 

 a Основно заглавие r 

 b Общо означение за материал r 

 h Номер на част r 

 i Наименование на част r 

 

702 

 

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 името, освен години r 

 d Римски цифри nr 

 f Дати nr 

 0 Хронологичен период r 

 4 Код за ролята на лицето по отношение на 

библиографската единица 

r 

 7 Шифър на изследователя nr 

 8 Шифър на институцията/организацията r 

 9 Номер на предишен контролен запис nr 

 

712  Наименование на колективен орган – 

вторична интелектуална отговорност 

r 

 a Първи елемент от редната дума nr 

 b Подразделение r 

 c Допълнение или пояснение към 

наименованието 

r 

 d Поредност на конференцията nr 

 e Място на провеждане на конференцията r 

 f Година на провеждане на конференцията nr 

 g Инвертиран елемент nr 

 h Част от наименованието, различна от 

редната дума и от инвертирания елемент 

nr 

 0 Хронологичен период r 
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 4 Код за ролята на колективния орган 

по отношение на библиографската 

единица 

r 

 8 Код за институцията/организацията nr 

 9 Забележки за хронологичния период nr 
 

Записите в базата данни CORES.XX съдържат полета за идентифициране на продължаващото 

издание и полета за ретроспективни данни. Полетата 011 и 200 се използват за идентифициране, а 

полетата 702 и 712 – за съставяне на библиографии, които съдържат ретроспективни данни. 

Подполетата 0 – Хронологичен период и 9 – Забележки за хронологичния период са добавени към 

полетата, чието съдържание се променя постепенно. Първото подполе съдържа хронологичния 

период, за който данните в полето са валидни, а второто – възможни забележки, свързани с този 

период. 

 

 

011  ISSN 

Това поле е задължително и е необходимо за идентифицирането и търсенето на продължаващото 

издание. Въвеждат се подполетата 011e и/или 011c. Данните се въвеждат в съответствие с 

правилата за библиографско описание (вж глава 011 ISSN). 

 

 

200  ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ 

Това поле е задължително и е необходимо за идентифицирането и търсенето на продължаващото 

издание. Въвеждат се подполетата 200abhi. Данните се въвеждат в съответствие с правилата за 

библиографско описание (вж глава 200 Заглавие и сведения за отговорност). 

 

 

702  ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

ОТГОВОРНОСТ 

В това поле се въвежда установената редна дума за името на лицето, за което се приема, че носи 

вторична интелектуална отговорност за продължаващо издание (напр. редактор, преводач и др.). 

Индикаторът 2 има стойност по подразбиране „1”, тъй като най-често в подполе 702a се въвежда 

фамилното име, а в подполе 702b – личното. 

Подполетата на поле 702, които не съществуват в библиографските бази данни или се използват 

по различен начин, са описани по-долу. За описание на всички останали подполета, вж глава 700 

Име на лице – първична интелектуална отговорност. 

 

 

7020  Хронологичен период 

Въвежда се хронологичният период, за който са валидни данните в полето. 

1. година1-година2 

(Данните в полето са валидни за посочения хронологичен период.) 
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2. година - 

(Данните в полето са валидни за хронологичен период, който започва от посочената 

година.) 

3. година 

(Данните в полето са валидни за посочената година.) 

Всяка година трябва да отговаря на данните за хронологичния период, който се покрива 

(по съдържание) от продължаващото издание, а не на данните за годината на 

публикуване. 

Подполето 0 – Хронологичен период е повтарящо се, тъй като данните в полето може да 

са валидни за различни, непоследователни хронологични периоди.  

 

 

7024  Код за ролята на лицето по отношение на библиографската 

единица 

Кодът се въвежда, за да означи връзката между посоченото в полето лице и 

библиографската единица. 

Кодовата таблица за това подполе съдържа само най-значимите за продължаващите 

издания кодове: 

130 оформител на книга 

340 редактор 

341 член на редакционна колегия* 

342 гостуващ редактор* 

343 научен редактор* 

344 главен редактор* 

345 отговорен редактор* 

346 главен и отговорен редактор* 

347 член на редакционен съвет* 

348 председател на редакционен съвет* 

349 технически редактор* 

400 спомоществувател/спонсор 

440 илюстратор 

540 лице или организация, които упражняват контрол върху изпълнението на 

договор, отговарят за отчетността и контролират разпространението 

600 фотограф/оператор 

730 преводач 

901 автор на рецензия* 

913 автор на резюме* 

914 преводач на резюме* 

926 коректор* 
 

 * кодовете са актуализирани от кодовата таблица на UNIMARC 

 

7029  Забележки за хронологичния период 

Забележки може да се въведат, когато данните за годините, въведени в подполето 0 – 

Хронологичен период не са достатъчни за идентифициране на периода. Тези забележки 

подпомагат работата на библиографите и не се показват в библиографските указатели.  
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Когато авторът изпълнява определена функция през различни хронологични периоди, данните, 

свързани с тази дейност се въвеждат в едно и също поле 702, в което подполе 0 се повтаря. Едно и 

също поле 702 се използва и когато авторът изпълнява повече функции за един и същ период. В 

такъв случай се повтаря подполе 4. Различни кодове за ролята на лицето по отношение на 

библиографската единица за различни хронологични периоди изискват данните да се въведат в 

повтарящи се полета 702.  

 

 

712  НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН – 

ВТОРИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Това поле съдържа установената редна дума за наименованието на колективния орган, за който се 

приема, че носи вторична интелектуална отговорност за изданието.  

Подполетата на поле 712, които не съществуват в библиографските бази данни или се използват 

по различен начин, са описани по-долу. За описание на всички останали подполета вж глава 710 

Наименование на колективен орган – първична интелектуална отговорност. 

 

 

7120  Хронологичен период 

Въвежда се хронологичният период, за който са валидни данните в полето (вж подполе 

7020 – Хронологичен период). 

 

 

7124  Код за ролята на колективния орган по отношение на 

библиографската единица 

Кодът се въвежда, за да означи връзката между колективния орган, посочен в полето и 

библиографската единица.  

Кодовата таблица за това поле съдържа само най-значимите за продължаващите издания 

кодове (вж подполе 7024 – Код за ролята на лицето по отношение на библиографската 

единица). 

 

 

7129  Забележки за хронологичния период 

Забележки може да се въведат, когато данните за годините, въведени в подполето 0 – 

Хронологичен период не са достатъчни за идентифициране на периода. Тези забележки 

подпомагат работата на библиографите и не се показват в библиографските указатели. 

Когато колективният орган изпълнява определена функция през различни хронологични периоди, 

данните, свързани с тази дейност се въвеждат в едно и също поле 712, в което подполе 0 се 

повтаря. Едно и също поле 712 се използва и когато колективният орган изпълнява повече 

функции за един и същ период. В такъв случай се повтаря подполе 4. Различни кодове за ролята на 

колективния орган по отношение на библиографската единица за различни хронологични периоди, 

свързани с един и същ колективен орган, налагат данните да се въвеждат в повтарящи се полета 

712. 
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2. АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ 

Въвеждането на командата CORES в командния ред на програмния модул COBISS2/Каталогизация 

позволява на потребителя да се включи в базата данни с ретроспективни данни за продължаващи 

издания. След като се покаже Потребителско име:, се въвежда думата COBISSCORES, а 

след това – потребителското име на ползвателя и парола, която се изисква за достъп до базата 

данни CORES. 

Запис за продължаващо издание в базата данни CORES.XX се открива с търсене по ISSN (011ec) 

или по основно заглавие (200a). Записът трябва да се допълни и да се съхрани в базата данни по 

същия начин, по който се съхранява запис в библиографска база данни.  

Когато в базата данни CORES.XX не може да се открие запис за определено продължаващо 

издание, трябва да се прехвърли записът от споделената база данни. За това се прилага следната 

процедура: след стрелка в реда над лентата на статуса се въвежда командата NEW/ISSN, 

последвана от цифрите на ISSN. Така данните от споделената база данни (подполета 011ec и 

200abhi) са прехвърлени в ретроспективната база данни. Новият запис е актуализиран с 

липсващите ретроспективни данни и след това е съхранен в ретроспективната база данни. 

В ретроспективната база данни не може да се създават нови записи, тъй като всеки нов запис за 

продължаващо издание трябва да бъде въведен първо в библиографската база данни. 

 

 

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ 

Освен записи от библиографската база данни, софтуерът за персонални библиографии включва и 

записи от ретроспективната базата данни за продължаващи издания. 

Запис от от ретроспективната база данни за продължаващи издания трябва да се включва в 

персоналната библиография, само когато в поле 702 са въведени данни за лицето, което е обект на 

библиографията. Данните в подполе 0 – Хронологичен период трябва да съответстват на времевия 

период, който обхваща библиографията. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. CORES.SI-ID=10339 

011 ⊔⊔ e0570-8966 

200 ⊔⊔ aArheološki vestnik 

702 01 aKorošec bJosip 4340 81-008 01950-1958 

(Josip Korošec е бил редактор на списанието от 1950 до 1958 г.) 

  ... 

702 01 aKastelic bJože 4340 702596 01959-1966 

702 01 aKastelic bJože 4341 702596 01973-1983 

(От 1959 до 1966 Jože Kastelic е бил редактор; от 1973 до 1983 г. той е бил 

член на редакционната колегия. Поле 702 трябва да се повтори заради 

двата вида авторска отговорност през различни времеви периоди.) 

  ... 

702 01 aGabrovec bStane 4340 700284 84-048 01960-1966 01968 

(Stane Gabrovec е бил редактор от 1960 до 1966 г., както и през 1968 г.) 

  ... 

702 01 aDolenc Vičič bAndreja 4349 704622 81-008 02006- 
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(Andreja Dolenc Vičič е технически редактор на списанието от 2006 г до 

сега.) 
 

Когато се подготвя персонална библиография на Jože Kastelic за период, включващ хронологични 

периоди от подполе 0 (напр. след 1950 г.), в нея трябва да бъде включен и Arheološki vestnik. Във 

формат  ISO описанието в библиографията изглежда по следния начин:  

… 

ВТОРИЧНА АВТОРСКА ОТГОВОРНОСТ 

Редактор 

… 

96. Arheološki vestnik. Kastelic, Jože (urednik 1959-1966, član uredniškega odbora 1973-1983). 

Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1950-. ISSN 0570-8966. [COBISS.SI-ID 

6431490] 

… 

2. CORES.SI-ID=73571 

011 ⊔⊔ e0352-1982 

200 ⊔⊔ aAB 

702 01 aKoželj bJanez 01998- 4730 4341 709810 

(Janez Koželj е преводач на списанието и член на редакционната колегия от 

1998 г. до сега.) 

  ... 

702 01 aLobnik bUroš 01999 4342 721512 9Gost. urednik za št. 143/144, julij 1999 

(Uroš Lobnik е бил гостуващ редактор само на един брой на списанието. 

Тази информация е въведена в подполе 9.) 
 

Когато се подготвя персонална библиография на Janez Koželj за хронологичен период, включващ 

времето след 1998 г. до сега, в нея трябва да се включи и списанието AB. Във формат  ISO 

описанието в библиографията изглежда по следния начин: 

… 

ВТОРИЧНА АВТОРСКА ОТГОВОРНОСТ 

Редактор 

… 

4. AB. Arhitektov bilten. Koželj, Janez (član uredniškega odbora 1998-). Ljubljana: Društvo 

arhitektov, 1972-. ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 6878208]  

… 

Преводач 

… 

15. AB. Arhitektov bilten. Koželj, Janez (prevajalec 1998-). Ljubljana: Društvo arhitektov, 1972-. 

ISSN 0352-1982. [COBISS.SI-ID 6878208]  

… 

3.  

712 01 aSlovenija bMinistrstvo za kulturo 4400 01994- 

(Министерството на културата подкрепя финансово издаването на 

продължаващото издание от 1994 г. до сега.) 

 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6431490
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6878208
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=6878208
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