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530  КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ 

Полето съдържа ключовото заглавие - уникално заглавие, определяно за продължаващите издания 
от Центъра за ISSN.  
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
530  Ключово заглавие nr 
 a Ключово заглавие nr 
 b Пояснение nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Индикатор за основното ключово заглавие 

0 Ключовото заглавие е еднакво с основното 
заглавие 

1 

1 Ключовото заглавие е различно от 
основното заглавие 

2 - - 
 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

530a  Ключово заглавие 

Ключовото заглавие без никакви допълнителни определения. До 2003 г. за изданията, 
чиито заглавия бяха родови понятия се въвеждаше наименованието на издаващия орган, 
последвано от разстояние, тире, разстояние (Примери 3, 4). 

 
 

530b  Пояснение 

Пояснение, включено към ключовото заглавие, за да го различи от други продължаващи 
издания със същото заглавие (Примери 2, 4, 6, 8, 9). Пояснението се въвежда в 
ключовото заглавие, оградено с кръгли скоби, които се генерират автоматично. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Ключовото заглавие се съставя според изискванията на ISSN Manual. Cataloguing part. Ключовото 
заглавие се определя от Националния център за ISSN, отговорен за регистрацията на 
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продължаващото издание и се взема от информацията за заглавието, която се е съдържала в 
изданието по времето на неговата регистрация. Тъй като само Центърът за ISSN има право да 
определя ключови заглавия, всяка друга агенция, която създава запис въвежда ключово заглавие 
само ако то се съдържа в документа или след справка със съответния център за ISSN.  

Индикатор 1 определя дали ключовото заглавие е еднакво или се различава от основното заглавие 
в подполе 200а. Когато в поле 530 е попълнено подполе b, стойността на индикатора е 1.  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

011 ISSN 

Според правилата на системата ISSN ключовото заглавие е неразделно свързано с ISSN на 
същото издание и когато данните за тях са известни, те трябва да се въведат в записа.  

200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ 

В поле 200 се въвежда заглавието от библиографската единица.  

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

530 0⊔ aScientific American 

2.  

530 1⊔ aLa Ciencia y la tecnica bBarcelona. 1936 
(Ключово заглавие: La Ciencia y la tecnica (Barcelona. 1936).) 

3.  

530 1⊔ aAnnual accounts - Welsh Water Authority 

4.  

530 1⊔ aBulletin – Canadian Association of Medical Records Librarians b1944 

5. * COBISS.SI-ID=2583554 

200 1⊔ aGeodetska služba 
530 0⊔ aGeodetska služba 

(Ключовото заглавие е еднакво с основното заглавие.) 

6. * COBISS.SI-ID=15966210 

200 1⊔ aMost 
530 1⊔ aMost bZagreb 

(Ключовото заглавие е различно от основното заглавие.) 

7. * COBISS.SI-ID=108876 

200 1⊔ aZnanost & tehnologija eZ & T fMinistrstvo za znanost in tehnologijo 
530 0⊔ aZnanost & tehnologija 

8. * COBISS.SI-ID=136220 

200 1⊔ aManager erevija za podjetne 
530 1⊔ aManager bLjubljana 
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9. *.COBISS.SR-ID=53783 

530 1⊔ aIstorija 20. veka b1959 
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