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001  ИДЕНТИФИКАТОР НА ЗАПИСА 

Полето съдържа общи данни, необходими за каталожните записи. 

В нормативните бази данни идентификаторът на записа се въвежда в поле 001, а 

идентификационният номер на записа се генерира автоматично (според UNIMARC/A Контролни 

данни в поле 001). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ REPEATABILITY 

001  Идентификатор на записа nr 

 a Статус на записа nr 

 b Вид на записа nr 

 c Вид на обекта nr 

 g Код за пълнота на записа nr 

 

x Идентификационен номер на оригиналния 

запис* 

nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

001a  Статус на записа 

Едносимволният код означава степента на обработка на записа. Въвеждането на код е 

задължително. Предефинираната стойност е „n”. 

c поправен или редактиран запис 

Кодът се използва, когато записът е окончотелно установен, т.е. без грешки в правописа и 

съдържанието (виж Пример 2). 

d изтрит запис  

Кодът означава, че записът вече не е валиден. Когато записът се означава като изтрит, в 

подполе 001х трябва да се нанесе идентификационният номер на контролния запис, който 

се използва вместо изтрития (виж Пример 3). 

n нов запис 

Кодът се използва при всеки нов запис (виж Пример 1). 

r разграничен запис* 

Кодът означава, че записът вече не е валиден, тъй като се е отнасял до целия обект с 

общо наименование. Вместо него се използват два нови записа (виж Пример 4). 
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001b  Вид на записа 

Кодът означава вид на записа. Въвеждането на кода е задължително. Предефинираната 

стойност е „х”. 

x контролен запис  

Кодът означава запис, който в полетата 2ХХ съдържа установена (контролна) точка за 

достъп.   

z общ справочен запис 

Кодът означава че съдържанието на записа е обща справочна бележка, въведена в поле 

2ХХ. В полетата 4ХХ на контролните записи такава точка за достъп не съществува. 

 

 

001c  Вид на обекта 

Кодът означава видът на обекта, попълнен в полетата 2ХХ. Въвежднето на кода е 

задължително. Предефинираната стойност е „а” или „b” в зависимост от избраната маска 

за въвеждане. 

a име на лице 

b име на колективен орган 

 

 

001g  Код за пълнота на записа 

Кодът означава степента на пълнота на записа. Подполето не се попълва, когато записът 

е завършен (т.е. съдържа всички необходими данни, включително вариантните и 

свързаните точки за достъп). 

3 непълен запис 

Записът не е пълен, когато всички данни все още не са окончателно проверени (виж 

Пример 1). 

 

 

001x  Идентификационен номер на оригиналния запис* 

Когато в базата данни има повече контролни записи за един и същ обект (дубликати), се 

определя кой запис трябва да се запази, а останалите се означават за изтриване (в 

подполе 001а се попълва код „d”). В подполе 001х на записите, означени за изтриване се 

въвежда идентификационният номер на записа, който се запазва (виж Пример 3). 

Когато контролният запис се отнася до повече обекти с едно и също име, той се означава 

като разграничен запис (в подполе 001а се въвежда кодът „r”) и за всички обекти се 

попълват нови контролни записи. В запис със статус „r” в подполе 001х се въвеждат 

идентификационните номера на всички нови контролни записи (виж Пример 4). 
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ПРИМЕРИ 

1. * CONOR.SI-ID=5599075 

001 ⊔⊔ an bx ca g3 

200 ⊔1 aHorvat bIrena 

(Нов, незавършен контролен запис.) 

2. * CONOR.SI-ID=5595491 

001 ⊔⊔ ac bx ca 

200 ⊔1 aHorvat bIrena f1965- 

(Поправен, завършен контролен запис.)  

3. * 

001 ⊔⊔ ad bx ca x<nnn> 

200 ⊔1 aZagoričnik bIfigenija 

(Запис, който е означен за изтриване. В подполе х е въведен 

идентификационнен номер на контролен запис, който замества този 

запис.) 

 

001 ⊔⊔ ac bx ca  

200 ⊔1 aSimonović bIfigenija  

(Запис,който  ще  бъде запазен (ID=nnn).) 

4. * 

001 ⊔⊔ ar bx ca x<nnn, mmm> 

200 ⊔1 aBartol bTomaž 

(Запис, който е означен като разграничен. Идентификационните номера на 

новите контролни записи са въведени в подполе х.) 

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1962- 

(Нов запис (ID=nnn).) 

 

001 ⊔⊔ an bx ca 

200 ⊔1 aBartol bTomaž f1968- 

(Нов запис (ID=mmm).) 

 


