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520  ПРЕДИШНО ЗАГЛАВИЕ 

Полето съдържа предишно заглавие на интегриран ресурс, когато основното заглавие в 

съществуващ запис трябва да се замени с ново заглавие.  

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

520  Предишно заглавие  r 

 a Предишно основно заглавие nr 

 e Допълнение към заглавието r 

 h Номер на част nr 

 i Наименование на част nr 

 
j Годишнини или дати на предишното 

заглавие 

nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за визуализиране на забележка 

0 Забележката не се визуализира 

1 Забележката се визуализира 

2 - - 

 

Когато индикатор 1 има стойност 1 – Забележката се визуализира, забележката се съставя от 

въвеждащия текст „Предишно заглавие:” и данните от поле 520. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

520a  Предишно основно заглавие 

Предишното основно заглавие на интегриран ресурс. 

 

 

520e  Допълнение към заглавието 

Подзаглавия и други допълнения към заглавието, които съпровождат основното заглавие 

на предишното заглавие в подполе a. 
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520h  Номер на част 

Означението на частта, която се отнася към основното заглавие в подполе а. 

 

 

520i  Наименование на част 

Наименованието на частта, която се отнася към основното заглавие в подполе а. 

 

 

520j  Годишнини или дати на предишно заглавие 

Номерацията на годишнините за периода, през който интегрираният ресурс е бил с 

предишното заглавие. Когато такава номерация не съществува, се въвежда времевият 

обхват на неговото публикуване. Възможно е да се въведат и двете. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето се използва когато се променя заглавието на интегрирания ресурс. Новото заглавие се 

въвежда в поле 200, а предишното се пренася в поле 520a. Нов запис се прави само когато два или 

повече интегрирани ресурса се сливат или когато ресурсът се разделя на два или повече нови 

ресурса. 

Полето се повтаря за всяко предишно заглавие. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

43X Полета за предишни заглавия  

Тези полета за връзка се използват за предишните заглавия на продължаващ ресурс, когато всяко 

предишно заглавие на продължаващия ресурс има отделно библиографско описание и отделен 

запис. 

 

 

ПРИМЕР 

1. * 

200 1⊔ aUrad Republike Slovenije za meroslovje bElektronski vir 

520 1⊔ aUrad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje 

(Уебсайт на Urad Republike Slovenije za meroslovje, ново название Urad 

Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.) 
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