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F.5  Библиографски изходи в системата COBISS 
 

Библиографските изходи за резултатите от научни дейности са предназначени за 
различни ползватели, с различни информационни потребности. Софтуерните 
решения в модулите COBISS/OPAC и COBISS/Изходи предлагат възможности за 
извличане на библиографии. 

Подборът на записите, които трябва да се представят в персоналната библиография 
се извършва с помощта на код на изследователя. При отсъствие на код на 
изследователя, подборът се извършва по фамилното и собственото име на лицето. 

За персоналната библиография е логично да се представят записите от споделената 
база данни COBIB, защото се предполага, че тя съдържа записите от всички 
локални бази данни. Изключение правят машинночетимите данни, които се 
прехвърлят в локалната база данни чрез конверсия на ретроспективни записи. Няма 
технически пречки персонална библиография да се извлича и от локалните бази 
данни на отделни библиотеки, но нейната пълнота не е гарантирана. 
Изследователите често сменят институциите, към които работят и някои от тях 
работят едновременно в повече от една институция. 

Възможно е да се получава библиография за определен период от време, а 
библиографските единици могат да бъдат подбирани по език на 
документа/произведението, по страна на публикуване и т.н. 

Засега библиографските описания могат да се визуализират в три стандартни 
формата: 

 библиографско цитиране по формáта, препоръчан от ISO 690 (Документация 
– Библиографско цитиране – Съдържание, форма и структура), 

 представяне според ISBD (Международен стандарт за библиографско 
описание) за нуждите на библиотеките, 

 библиографско цитиране по формáта, препоръчан за публикациите на IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Библиографията може да се визуализира в една (предефинирана стойност) или в две 
колони. 

Библиографските описания може да се групират по вид на 
документа/произведението, по година на публикуване, автор и заглавие или редна 
дума. Възможни са следните варианти: 
 

 вид на документа/произведението, година на пуубликуване, автор, заглавие 
(предефинирана стойност), 
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 година на публикуване, вид на документа/произведението, автор, заглавие, 

 вид на документа/произведението, автор, заглавие, 

 година на публикуване, автор, заглавие, 

 автор, заглавие. 

Библиография на институции/организации се представя по същия начин. 

Прехвърлянето на библиографски записи за отделни изходи при локални 
приложения може да се структурира по отделни полета/подполета според вида на 
документа/произведението. 
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