
Закључци Обједињене комисије ВБС-а за каталогизацију у класификацију 

 

 

Закључци са састанка одржаног 2014. године 

001b - за магистарске тезе, докторске тезе, мастер радове, специјалистичке  радове    итд. 
уносити кôд b - текстуална грађа рукопис; 
(за примену кода b тражиће се додатне информације из IZUM-a) 
  
001t - типологија се уноси обавезно за потребе исписа библиографија истраживача: 
 
        кôд 2.09 - за мастер радове (болоњске студије);  
 
За све друге монографске публикације типологија се уноси на основу шифрарника. 
 
017a - стандардна ознака; 
 
0172 - извор ознаке (doi); 
(обавезно уносити doi ознаку ако постоји; ако у току обраде чланка doi број још увек није 
активан, унети привремено податак у поље 856; 856u - електронска локација и приступ, 
индикатори имају вредност 4 1) 
 
105 b - mb22 - магистарски рад (болоњске студије); 
             mb31 - докторска дисертација (болоњске студије); 
 
 
 

Обрада адлигата 
 
 Адлигати (више накнадно увезаних библиографских свезака) су специфични примерци 
које нека библиотека поседује. Ове публикације обрађују се тако што се за сваки привез креира 
нов запис. Податак о привезима може да се унесе у локацијске податке (поље 996 потпоље  r) 
или да се опише уз примену следећих поља COMARC/B формата: 
 
141c Антикварна грађа - привези - уноси се кôд  1 - јединица је повезана са једном или више 
јединица;  
 
         - уносе се и потпоља: 9 - инвентарни број, 0 - сигнатура и 5 -сигла библиотеке; 
 Сигнатура се уноси без елемената  l, f, n, s, x. 
         - поље се попуњава само за потребе обраде старе и ретке књиге 
 
 
 
 



4 БЛОК ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ПОДАТАКА 
 
 Описи повезаних делова, а уједно и веза између њих остварује се преко поља 481 и 482. 
Када се обрађује први привез у запис се уносе и подаци о свим привезаним публикацијама. Веза 
са остварује преко поља:   
 
 481 - Привезано  – у ово поље, помоћу тагова могу се уградити потребна поља 200, 205 и 
210 са свим потпољима. Вредност индикатора у уграђеним пољима је исти као и у основним 
пољима. Пре уноса поља 205 уносе се потпоља: 9 - инвентарни број, 0 - сигнатура и 5 - сигла 
библиотеке која поседује примерак 

 
 
  482 - Привезано уз  – преко овог поља остварује се веза сваког следећег   привеза са 
првим повезаним делом, где се подаци о првом привезу, преко тагова, уносе  у уграђеним 
пољима 200, 205 и 210  првог привеза. Вредност индикатора у уграђеним пољима је исти као и у 
основним пољима. Пре уноса поља 205 уносе се потпоља:  9 - инвентарни број, 0 - сигнатура и 5 
- сигла библиотеке која поседује примерак. 

 
 
 
 
Закључци са састанака одржаних у периоду јануар-април 2015. године 
 
 
БЛОК 6XX  - БЛОК САДРЖИНСКЕ АНАЛИЗЕ 
 
 
 
Поступања са записима преузетим из узајамне базе у локалне базе података 
  
 
Преклапање предметних одредница у узајамном каталогу врши се само у записима који нису у 
статусу c. Ако је запис у статусу c преклапање се не врши. Изузетак се прави у случају када 
класификатор сматра да би додавањем одреднице подигао квалитет записа. У записима који су у 
статусу  c предметне одреднице се не бришу.  Корекције предметних одредница се врше у 
случају материјалних грешака (словне грешке, погрешна година и слично). 
 
 
Поступање са записима преузетим из Конгресне библиотеке 
 

     У записима преузетим из Конгресне библиотеке, у узајамној бази података се не бришу 
постојеће одреднице већ се, по потреби, додају нове. Библиотеке у систему задржавају право да 
у својим локалним базама одступе од ове препоруке. 
 
 
 
 
 



БЛОК 7XX 
 
 
Средње слово у одредници 
 
Уколико се име аутора на извору некада појављује са средњим словом, а некада без, 
каталогизатор сам процењује који ће облик имена чинити јединствену одредницу, на основу 
важећих каталошких правила. Облик који није изабран за јединствену одредницу уноси се у 
поље 9xx. 
 
Пример: 
 
700[а] Јовановић                                                          700[а] Јовановић 
      [б] Милан                                                                     [б] Милан А.        
                                                               или        
900_9[а] Јовановић                                                       900 _9[а] Јовановић   
          [б] Милан А.                                                                   [б] Милан 
 
 
 
701 - Домаће публикације вишеструког ауторства које нису зборници 
 
За домаће публикације вишеструког ауторства које нису зборници у поље 701 се уносе сви 
аутори, а при уносу података у поље 200g се поштују важећа правила за каталогизацију (први 
аутор и скраћеница [и др.] односно [et al.]). Индикатори првог попуњеног поља 701 имају 
вредност 11. 
  
 
 
702 - навођење рецензената 
 
Имена рецензената се наводе у блоку 7 само уколико су рецензије одштампане у публикацији и 
потписане. На рецензије се указује у општој напомени (поље 300а), а имена рецензената као 
секундарних аутора се уносе у поље 702. Уколико су имена рецензената наведена у секундарном 
извору података, а рецензије нису одштампане у публикацији имена рецензената се не уносе у 
поље 702.  
 
 
 
 


