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A.2 НОРМАТИВНА БАЗА ДАННИ 

В нормативната база индексите за търсене също са разделени на основен 

и допълнителен. 

A.2.1 Основен индекс 

Във всички полета и подполета на основния индекс може да се търси без 

да се въвежда индекс за търсене или да се ползва префикса KW=. 

Таблицата съдържа списък от суфикси, които позволяват да се търси в 

основния индекс. 

 

Table A.2-1: Основен индекс в нормативната база данни 

Суфикс Значение Търсене Подполета 

/CB Наименование на колективен орган по дума 210ab, 410ab, 510ab, 710ab 

/CP Място на провеждане на 

конференцията/Допълнение към 

наименованието на колективен 

орган 

по дума 210ce, 410ce, 510ce, 710ce 

/NT Забележки по дума 300a, 330a, 340a, 820a, 830a 

/PN Име на лице по дума 200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 

700abcdf 
 

A.2.2 Допълнителни индекси 

Таблицата съдържа списък от префикси, които позволяват търсене в 

допълнителните индекси. 

A.2.2.1 Данни за записа 

Table A.2-2: Допълнителни индекси в нормативната база данни – данни за записа 

Префикс Значение Търсене Подполета 

AB= Включени записи по израз --- 

CR= Създател на записа по израз --- 

DM= Дата на създаване по израз --- 

DR= Дата на последна актуализация по израз --- 

ID= Идентификационен номер на записа по израз --- 

RE= Последен редактор на записа по израз --- 

LC= Номер на Библиотеката на Конгреса по израз 035a 
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A.2.2.2 Нормативни данни 

Table A.2-3: Допълнителни индекси в нормативната база данни – нормативни данни  

Префикс Значение Търсене Подполета 

CB= Наименование на колективен орган по израз 210ab, 410ab, 510ab, 710ab 

CP= Място на провеждане на 

конференцията/Допълнение към 

наименованието на колективен 

орган 

по израз 210ce, 410ce, 510ce, 710ce 

PH=
1
 Установена точка за достъп – име 

на лице 

по израз 200abcdf, 700abcdf 

PN=
1
 Име на лице по израз 200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 

700abcdf 

BI= Означения на записа по дума 992b 

CF= Най-активен създател по израз 911b 

FR= Честота на срещане по израз 911c 

RN= Забележка, свързана с конверсията по израз 916x 

VN= Несвързана препратка „Виж” по израз 915ab 

OR= Идентификационен номер на 

оригиналния запис 

по дума 001x 

 

                                                      
1
 Подполетата a, b, c, d и f на отделно поле се индексират като един израз във формата a, b, d, c, f. Затова, 

при търсене с префиксите PH= или PN =, се препоръчва терминът за търсене да се съкращава със символа 

"*". Точките за достъп в индексите PH= и PN= са индексирани с всички въведени диакритични знаци. Те 

не могат да се намират без диакритични знаци. 

A.2.2.3 Кодирани данни 

Table A.2-4: Допълнителни индекси в нормативната база данни – кодирани данни 

Префикс Значение Търсене Подполета 

AS= Код на изследователя по израз 200r 

FC= Код на институцията/организацията по израз 911a 

LA= Език, използван от 

лицето/колективния орган 

по израз 101a 

NA= Националност по израз 102a 

RS= Статус на записа по израз 001a 
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