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F. 4  Особености, свързани с каталогизацията на някои видове 
документи 

1.  Каталогизация  на  статии  от  продължаващо  издание  

Когато продължаващото издание няма валиден ISSN, трябва да му се определи 
вътрешен номер на продължаващото издание, който се въвежда в подполе 011c (вж 
поле 011). 

Статията е свързана с продължаващото издание чрез валидния ISSN, въведен в 
подполе 011a. Когато не е определен ISSN, в подполе 011a се въвежда ВРЕМЕНЕН 
номер или номер на COBIB. 

Статията не се свързва с продължаващото издание чрез поле 464. 

Данните за фонда за продължаващите издания се поддържат в поле 997. 
 
 

продължаващо 

издание      011≠eISSN or 011≠cinternal number 

                    200≠aTitle of the serial 

                                                  ↑ 

статия         011≠aISSN or internal number 

                    200≠aTitle of the article 
 

Запис за продължаващо издание: 

COBISS-ID=331277 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cs≠d1 
011  ⊔⊔ ≠e0023-2424 
100  ⊔⊔ ≠ba≠c1957≠d9999≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
110  ⊔⊔ ≠aa≠bh≠ca 
200  1⊔ ≠aKnjižnica≠eglasilo Zveze bibliotekarskih društev Slovenije 

≠dLibrary≠ejournal of the Slovene Library Association 
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F.4-2 © IZUM, март 1996, Прев. на англ.: февр. 2008, чернова,Прев. на бълг.: ян.2010 

207  ⊔0 ≠aLet. 1, št. 1 (1957)- 
210  ⊔⊔ ≠a≠Ljubljana≠cZveza bibliotekarskih društev Slovenije≠d1957- 
215  ⊔⊔ ≠d20 cm 
530  0⊔ ≠aKnjižnica 
531  ⊔⊔ ≠aKnjižnica 
675  ⊔⊔ ≠a01/02 
997  02 ≠c1≠du02\aKNJIŽNICA\51993≠f000000997≠jVol.\37≠k1993 

≠mNo.\1/2+3≠o19940125≠p4 
 

Запис за статия: 

COBISS-ID=36079872 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠ca≠d2≠t1.09 
011  ⊔⊔ ≠a0023-2424 
100  ⊔⊔ ≠c1993≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
200  0⊔ ≠aNabava dokumentov z omejenimi viri≠emedknjižnična izposoja 

in nabava dokumentov v Centralni tehniški knjižnici (CTK) 
Univerze v Ljubljani≠fMonika Klašnja in Vida Močnik 

215  ⊔⊔ ≠i≠Let. ≠37≠ha≠št. ≠1/2≠k1993≠astr. 85-100≠cIlustr. 
300  1⊔ ≠aReferat na 3. mednarodni konferenci o medknjižnični izposoji v 

Budimpešti, 29.3-2.4.1993 
320  0⊔ ≠aLiteratura: str. 99-100 
320  0⊔ ≠aPovzetek ; Summary 
330  ⊔⊔ ≠zslv≠aV besedilu je podan pregled medknjižnične izposoje in 

nabave dokumentov v Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze 
v Ljubljani. Opisuje: bibliografska orodja, razvoj vzajemnega 
kataloga in vpliv avtomatizacije na aktivnost in postopke v 
medknjižnični izposoji v CTK. Glavni poudarek je dan 
sodelujočim knjižnicam v povezovalnih procesih v Sloveniji in 
tujini. Za CTK, glavno dobaviteljico dokumentov s področja 
tehniških in naravoslovnih ved v Sloveniji, je najpomembnejše 
mednarodno sodelovanje. V zaključku smo omenili nekaj splošnih 
smernic za izboljšanje stanja. 

675  ⊔⊔ ≠a024.68(497.12) 
700  ⊔1 ≠aKlašnja≠bMonika≠4070≠83-127 
701  11 ≠aMočnik≠bVida≠4070≠83-127 
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2.  Каталогизация  на  съставни  части  на  завършена  
публикация  

В подполе 4641 се въвежда идентификационният номер на публикацията COBISS-
ID. 

Данните за фонда за завършените публикации се поддържат в поле 996. 
 
 

завършена      ID 

публикация    200≠aTitle of the completed publication 
                             

                                                   ↑ 

                                                                                     

съставна част    464≠1ID 

                            200≠aTitle of the component part 
 
 

Запис за завършена публикация: 

COBISS-ID=2112517 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d1 
010  ⊔⊔ ≠a0-85365-839-0 
100  ⊔⊔ ≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aeng 
102  ⊔⊔ ≠agbr 
105  ⊔⊔ ≠aa 
200  1⊔ ≠aAcademic library management≠eedited papers of a British 

Council sponsored course, 15-27 January 1989, Birmingham 
≠fedited by Maurice B. Line 

210  ⊔⊔ ≠aLondon≠c≠The ≠Library Association≠d1991 
215  ⊔⊔ ≠aXII, 266 str.≠cilustr.≠d23 cm 
320  0⊔ ≠aBibliografija na koncu vsakega prispevka 
320  0⊔ ≠aKazalo 
675  ⊔⊔ ≠a025:027 
702  11 ≠aLine≠bMaurice B.≠4340 
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Запис за статия: 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠ca≠d2≠t1.04 
100  ⊔⊔ ≠c1991≠hslv 
101  0⊔ ≠aeng 
102  ⊔⊔ ≠agbr 
200  0⊔ ≠aMonitoring and management information≠fLynne Brindley 
215  ⊔⊔ ≠aStr. 206-214 
464  ⊔1 ≠12112517 
675  ⊔⊔ ≠a02 
700  ⊔1 ≠aBrindley≠bLynne≠4070 

 
 

3.  Каталогизация  на  статии/съставни  части  от  материали  от  
конференция  и  специален  брой  

В тази група са включени статии/съставни части от публикации, които спадат към 
категорията на продължаващите издания заради начина на издаване (материали от 
конференции, годишници, календари, пътеводители, алманаси, вторични 
публикации, специални броеве). Такива публикации обикновено имат ISBN и ISSN.  

Статията/съставната част е свързана с главната публикация чрез подполе 4641, 
където се въвежда идентификационният номер COBISS-ID; а в подполе 011a се 
въвежда ISSN на продължаващото издание. Въвеждането на данни в 011а е 
необходимо, за да се откриват всички статии от определено продължаващо издание. 

В запис за завършена публикация заглавието на продължаващо издание се въвежда 
в поле 225. ISSN на публикацията се въвежда в подполе 225x. 

По правило всички данни за фонда се поддържат за продължаващите издания. За 
всеки специален брой (или материали от конференция), които трябва да се 
каталогизират, се създава отделен запис за завършена публикация. Данните за 
фонда не трябва да се въвеждат в поле 996 на записа за завършена публикация, а 
може да се направи връзка към данните за фонда на продължаващото издание. 
Връзката се осъществява с подполе 992y, където се въвеждат инвентарният номер и 
означението за броя от съответното подполе 997m, когато то съществува. Данните 
се разграничават със запетая. 

Когато продължаващите издания излизат годишно (материали от конференции), 
данните за фонда може да се поддържат и в поле 996 на записа за завършена 
публикация. В този случай не е необходимо да се поддържат данни за фонда за 
продължаващи издания (не трябва да се въвежда и поле 998). Това не се отнася до 
чуждестранните продължаващи издания, които са получени в резултат на 
координирано комплектуване. Тогава данните за фонда не трябва да се поддържат в 
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поле 996 на записа за завършена публикация, а в поле 997 на записа за 
продължаващото издание. 

 

 

продължаващо          011≠eISSN or 011≠cinternal number 

издание                      200≠aTitle of the serial 

                                   997≠finv. nr. ≠jvolume ≠kyear ≠missue 

                                                 ↑ 

                       COBISS-ID 

завършена     200≠aTitle of the completed publication (proceedings) 

публикация    225≠aTitle of the serial ≠xISSN of the serial 

                       992≠yinv. nr., issue_designator 

                                                  ↑ 

статия              011≠aISSN of the serial 

                        464≠1COBISS-ID 

                        200≠aTitle of the article 

 
 
 

Запис за продължаващо издание: 

COBISS-ID=3287810 
 

001  ⊔⊔ ≠ac≠ba≠cs≠d0 
011  ⊔⊔ ≠e0351-0026 
040  ⊔⊔ ≠aZDVAFY 
100  ⊔⊔ ≠ba≠c1962≠d9999≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
110  ⊔⊔ ≠aa≠bf≠ca 
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200  1⊔ ≠aZdravstveno varstvo≠erevija za teorijo in prakso preventivnega 
zdravstvenega varstva≠e= Slovenian journal of public health 

210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cUniverzitetni zavod za zdravstveno in socialno 
varstvo≠d1962- 

207  ⊔0 ≠aLet. 1, št. 1 (1962)- 
215  ⊔⊔ ≠d29 cm 
326  ⊔⊔ ≠aMesečno 
421  ⊔1 ≠x0353-3352 
421  ⊔1 ≠x1318-0665 
421  ⊔1 ≠x1318-0657 
530  0⊔ ≠aZdravstveno varstvo 
531  ⊔⊔ ≠aZdrav. varst. 
675  ⊔⊔ ≠a613/614≠b614 
... 
997  02 ≠c1≠df2\n4572\s34,1995≠f199502760≠jLet.\34≠k1995≠mšt.\1/2 

+3/4+5/8<I. slovenski kongres preventivne medicine>+9-
10+11/12≠o19950623≠p4≠vd 

... 
 

 

Запис за специален брой: 

COBISS-ID=56026880 
 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠cm≠d1 
021  ⊔⊔ ≠asvn 
100  ⊔⊔ ≠c1995≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv≠deng 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
105  ⊔⊔ ≠ad≠bz≠c1 
200  0⊔ ≠aI. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19.-22. 

oktober 1994 
210  ⊔⊔ ≠aLjubljana≠cInštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 

≠d1995 
215  ⊔⊔ ≠aStr. 138-385≠cgraf. prikazi≠d28 cm 
225  2⊔ ≠aZdravstveno varstvo≠x0351-0026≠v≠Let. ≠34, ≠št. ≠5/8 
300  1⊔ ≠aOv. nasl. 
320  0⊔ ≠aBibliografija pri večini prispevkov 
320  0⊔ ≠aPovzetek v angl. pri vseh prispevkih 
512  1⊔ ≠aI. Slovenian preventive medicine congress 
540  0⊔ ≠aSlovenski kongres preventivne medicine 
540  0⊔ ≠aSlovenian preventive medicine congress 
675  ⊔⊔ ≠a614(082) 
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710  12 ≠aSlovenski kongres preventivne medicine≠d1≠f1994≠eBled 
992  ⊔⊔ ≠y199502760,5/8 

 

Запис за статия: 

001  ⊔⊔ ≠an≠ba≠ca≠d2≠t1.04 
011  ⊔⊔ ≠a0351-0026 
100  ⊔⊔ ≠c1995≠hslv 
101  0⊔ ≠aslv 
102  ⊔⊔ ≠asvn 
200  1⊔ ≠aMožni izvori onesnaženja tal in podtalnic≠fFranc Lobnik ... [et 

al.] 
215  ⊔⊔ ≠aStr. 145-148 
464  ⊔1 ≠156026880 
675  ⊔⊔ ≠a628.112:504.064≠b621.1/.2+621.4 
701  11 ≠aLobnik≠bFranc≠4070≠700952 
701  01 ≠aPintar≠bMarina≠4070≠710024 
701  01 ≠aSuhadolc≠bMetka≠4070 
701  01 ≠aZupan≠bMarko≠4070≠708834 

 

4.  Каталогизация  на  отпечатъци 

За да се отрази като библиографска единица в библиография, отпечатъкът трябва да 
бъде каталогизиран според правилата за статии и съставни части (маска за 
въвеждане А).  

В системата COBISS отпечатъците се каталогизират, само когато с тях се обслужва 
(имат инвентарен номер) и само като завършени публикации (маска за въвеждане 
М). Когато отсъства информация за издател (която е задължителна), поле 210 не се 
въвежда.  

Отпечатъците, които се каталогизират като завършени публикации, трябва да 
получават кода "8" – отпечатък, въведен в подполе 105b (тъй като е възможно да не 
се представят в библиографии). Записите за отпечатъци не трябва да съдържат 
подполе 001t Типология на документите/произведенията. 
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