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512  КОРИЧНО ЗАГЛАВИЕ 

Индикатор 1 (Индикатор за определяне на значимостта на коричното заглавие): 

-   Заглавието не е точка за достъп 

-   Заглавието е точка за достъп 

 

512A  КОРИЧНО ЗАГЛАВИЕ  

Въвежда се заглавието от обложката или корицата на библиографската единица, когато то 
се различава от основното заглавие на заглавната страница. 

 

200  1⊔ ≠aZakaj Ivana Krambergerja niso izvolili za očeta 
slovenskega naroda≠f[Ivan Kramberger] 

300  ⊔⊔ ≠aOv. nasl.: Zakaj Ivan Kramberger ni predsednik Slovenije 
512  1⊔ ≠aZakaj Ivan Kramberger ni predsednik Slovenije 

 

 

200  1⊔ ≠aZaštita materijala 
512  1⊔ ≠aZM. Zaštita materijala 

 

 

513  ЗАГЛАВИЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАГЛАВНА 

СТРАНИЦА 

Индикатор 1 (Индикатор за определяне на значимостта на коричното заглавие): 

0  -   Заглавието не е точка за достъп 

1  -   Заглавието е точка за достъп 
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513A  ЗАГЛАВИЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАГЛАВНА 

СТРАНИЦА 

Въвежда се заглавието от допълнителната заглавна страница на библиографската единица, 
когато то се различава от основното заглавие на заглавната страница. 
 

 

200  0⊔ ≠aDruštvene i ekonomske prilike kosovskih Srba u XIX i 
početkom XX veka≠eod čivčijstva do bankarstva≠fĐorđe Mikić 

300  ⊔⊔ ≠aNa vzpor. nasl. str.: La situation sociale et economique des 
Serbes du Kosovo au XIXeme et au debut du XXeme siecle  

513  0⊔ ≠aLa situation sociale et economique des Serbes du Kosovo au 
XIXeme et au debut du XXeme siecle 

 

 

514  НАДТЕКСТНО ЗАГЛАВИЕ 

Индикатор 1 (Индикатор за определяне на значимостта на коричното заглавие): 

0  -   Заглавието не е точка за достъп 

1  -   Заглавието е точка за достъп 

 

 

514A  НАДТЕКСТНО ЗАГЛАВИЕ  

Въвежда се заглавието, което се намира над текста, в началото на първата страница на 
библиографската единица. 
 

200  0⊔ ≠aSpomenica palim borcima i žrtvama fašističkog terora≠e1941-
1945≠ftekst napisao Ivan Bašić 

300  ⊔⊔ ≠aNa vrhu nasl. str.: Udruženje Saveza boraca NOR-a GAT [i] 
Mesna konferencija SRNJ 

514  0⊔ ≠aUdruženje Saveza boraca NOR-a GAT [i] Mesna konferencija 
SRNJ 
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