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517  ДРУГИ ВАРИАНТИ НА ЗАГЛАВИЕТО 

Полето съдържа всеки друг вариант на заглавието, който не е дефиниран в полетата 510–516 или 
518, напр.: заглавие на книговезеца, шмуцтитул, заглавие върху футляр или кутия, непълно 
заглавие, подчинено заглавие и др. 
 

 

Подполета и повтаряемост  

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
517  Други варианти на заглавието r 
 a Вариант на заглавието nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Индикатор за значимост на заглавието  

0 Заглавието не е точка за достъп 
1 

1 Заглавието е точка за достъп 
2 - - 

 

Индикаторът определя дали за варианта на заглавието трябва да се прави допълнително описание. 
Допълнително описание се прави когато стойността на първия индикатор е 1. 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

517a  Вариант на заглавието 

Вариантът на заглавието се въвежда без подзаглавия или сведения за отговорност. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Забележки, отнасящи се до това заглавие, се въвеждат в поле 300. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

510–516 СПЕЦИФИЧЕН ВИД ВАРИАНТ НА ЗАГЛАВИЕТО 

Когато вариантът на заглавието е от определен специфичен вид, данните се въвеждат в 
полетата от 510 до 516. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

517 1⊔ aScotland 
312 ⊔⊔ aKnjigoveški naslov: Scotland 

2.  

517 1⊔ aGregorian chants from Hungary 
312 ⊔⊔ aNaslov na kaseti: Gregorian chants from Hungary 

(Основното заглавие на заглавната страница на библиографска единица във 
футляр е „Magyar Gregorianum”.) 

3.  

200 1⊔ aComputing engineering index 
312 ⊔⊔ aZnan tudi kot: COMPENDEX 
517 1⊔ aCOMPENDEX  

(Показалец, известен и под акроним.) 

4. *  

200 1⊔ aŠolski slikovni angleško-slovenski slovar 
300 ⊔⊔ aNasl. v kolofonu: PONS šolski slikovni angleško-slovenski slovar 
517 0⊔ aPONS šolski slikovni angleško-slovenski slovar 

(Речник, известен и под наименованието на издателството.) 

5. *  

200 1⊔ aInternational journal of sanitary engineering research 
300 ⊔⊔ aVzporedni nasl. v kolofonu: Sanitarno inženirstvo 
517 1⊔ aSanitarno inženirstvo 

(Тъй като паралелното заглавие не е посочено на заглавната страница, а в 
издателското каре, то се въвежда в поле 517, а не в поле 510.)  
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