
Помоћ за креирање записа у CONOR-у 

 

При формирању нормативних приступних тачака (одредница) користимо још увек важећа правила 
описана у Правилнику и приручнику за израдбу абецедних каталога. Дио 1, Одреднице и редалице  
Еве Вероне. 

Из поменутог приручника користимо и транслитерацију дату на стр. 364-376. 

Транскрипцију вршимо према Правопису српскога језика Пешикана, Јерковића и Пижурице, као и 
Новом транскрипционом речнику енглеских личних имена Твртка Прћића. 

 
1. Запис за домаћег аутора 

Обратити пажњу на: 

- Обавезни унос паралелних поља 200 и то: 
o Прво поље 200: облик имена на српској  ћирилици; 
o Друго поље 200: облик имена на српској  латиници. 

- Поље 340 потпоље а: кратка биографска напомена. 
- Поље 400: унос варијантних облика имена (уколико постоји такав облик). 
- Поље 810: унос библиографских извора који илуструју усвојене и варијантне облике имена 

унете у поља 200 и 400 
 

-  

 



 

 

2. Запис за особу чије је оригинално име на страној латиници 

Обратити пажњу на: 

- Обавезни унос паралелних поља 200 и то: 
o Прво поље 200: фонетски облик имена на српској  ћирилици (транскрибован према 

датим правилима); 
o Друго поље 200: етимолошки облик имена на оригиналној латиници. 

- Поље 810: унос библиографских извора који илуструју облике имена у паралелним пољима 
200 (уколико је могуће пронаћи пример у COBIB бази). 

 

 

 

 

 

3. Запис за особу чије је оригинално име на страној ћирилици 

Обратити пажњу на: 

- Обавезни унос паралелних поља 200 и то: 
o Прво поље 200: етимолошки облик имена на оригиналној ћирилици; 



o Друго поље 200: транслитерисани облик имена према ППИАК Еве Вероне на 
латиници. 

- Поље 200 потпоље 7: за ћирилични облик имена уноси се код ca (за македонску ћирилицу 
код је cc). 

- Поље 400: уноси се фонетски облик имена на српској ћирилици. 
Напомена: За страна ћирилична имена се у поновљеном пољу 200 слово „й“ 
транслитерира као „ј“, а облик имена са транслитерираним словом „î“ се уноси у поље 
400 (илустровано у доњем примеру) 

 

 

 

4. Запис за особу која се потписује и са средњим словом 



Обратити пажњу на: 

- Утврдити да ли се особа претежно потписује са или без средњег слова. У складу са 
тим формирати паралелна поља 200.  

o У датом примеру особа се у већем броју случајева потписује без средњег 
слова; 

o Поље 400 потпоље b: облик имена особе са средњим словом; 
o Поље 810: библиографски извор који илуструје облик имена аутора са 

средњим словом. 
- У примеру је у пољу 810 потпољу b ручно пренет податак о имену аутора јер се не 

налази у пољу 200 потпољу f библиографског записа. 
- Поље 830 потпоље а: уноси се напомена о тренутном запослењу и функцији (када 

је могуће утврдити). 
• Напомена: Уколико се особа углавном потписује са средњим словом, онда је то 

усвојени облик (одредница) њеног имена и уноси се у паралелна поља 200, а 
облик имена без средњег слова постаје варијантни облик и уноси се у поље 400. 
 

 

 

 

5. Запис за више особа 

Обратити пажњу на: 

- Када нисте у могућности да утврдите ниједан податак о особи осим имена и презимена 
потребно је да претражите базу и утврдите да ли већ постоји запис са тим подацима (само 
идентично име и презиме, без година, атрибута или шифре истраживача).  

- Уколико такав запис постоји треба да допуните са подацима као у примеру: 



o Поље 106 потпоље а: уноси се код 1; 
o Поље 810: уноси се библиографски извор за сваку особу  која се прикључује овом 

запису; 
o Поље 830а: уноси се типизирана напомена: За више особа  

 
Напомена: Уколико овакав запис не постоји (идентично име и презиме, без година, 
атрибута или шифре истраживача), креира се нов запис који не садржи напомену у пољу 
830 потпоље а да је запис за више особа. 

 

 

 

 

6. Запис за особу са атрибутом 

Обратити пажњу на: 

- Када није утврђена година рођења  уводи се атрибут у поље 200 потпоље c. 
- У поље 106 потпоље а уноси се код 0 јер је уведен атрибут у поље 200 потпоље c. 
- У поље 820 потпоље а уносимо податке којима се указује на особе које се зову исто као и 

особа за коју израђујемо нормативни запис да би се избегло даље погрешно повезивање. 



 

 

7. Запис за истраживача евидентираног у E-CRIS бази 

Обратити пажњу на: 

- Поље 200 потпоље r: обавезан унос шифре истраживача уколико постоји. 

Напомена: 

- Уколико постоји облик имена аутора са девојачким презименом потребно је унети и: 
o варијантни облик имена у поље 400; 
o библиографски извор који илуструје тај облик имена у поље 810.  

 

Посебна напомена:  

- облик имена у бази E-CRIS.SR, није обавезујући за формирање усвојеног облика имена у 
пољу 200 (нпр. у питању је девојачко презиме или облик имена са иницијалом). 

 



 

 

 

8. Запис за особу са двојним презименом 

Обратити пажњу на: 

- Уколико се особа потписује и са цртицом и без цртице потребно је унети оба облика имена; 
један облик (преовлађујући) у паралелна поља 200, а други облик имена у поље 400. 

- Обавезан је унос варијантног инвертованог облика имена  поље 400. 
- Потребно је унети и библиографске изворе којима илуструјемо облике имена наведене у 

запису. 
- Уколико особа има шифру истраживача, неопходно је унети је у поља 200 потпоље r. 

 

 

 



 

 

 

Литература: 

1. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice / Eva Verona. – 
Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986. 

2. Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena / Tvrtko Prćić. – Novi Sad : Prometej, 1998. 
3. Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица. - Нови Сад : 

Матица српска, 2019.  
 


