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531  СЪКРАТЕНО КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ 

Полето съдържа съкратената форма на ключовото заглавие, съставено според правилата на 
Международния център за ISSN на основата на ISO 4. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
531  Съкратено ключово заглавие nr 
 a Съкратено ключово заглавие nr 

 
b Съкратено пояснение към ключовото 

заглавие 
nr 

 
c Допълнение към съкратеното ключово 

заглавие* 
nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

531a  Съкратено ключово заглавие 

Съкратеното заглавие без прибавяне на поясняваща информация. До 2003 г. за 
изданията, чиито заглавия бяха родови понятия се въвеждаше наименованието на 
издаващия орган, последвано от разстояние, тире, разстояние (Пример 3). 

 
 

531b  Съкратено пояснение към ключовото заглавие 

Съкратено допълнение, чрез което се разграничават идентични ключови заглавия 
(Примери 1, 5). Обясненията към съкратеното ключово заглавие се поставят в кръгли 
скоби, които се генерират автоматично. 

 
 

531c  Допълнение към съкратеното ключово заглавие* 

Пояснение в съкратен вид, чрез което се разграничеват идентични ключови заглавия 
(Пример 6). Обясненията към съкратеното ключово заглавие се поставят в кръгли скоби, 
които се генерират автоматично. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Съкратената форма на ключовото заглавие се съставя според изискванията на ISSN Manual. 
Cataloguing part, които са съобразени със стандарта ISO 4: Information and Documentation – Rules 
for the abbreviation of title words and titles of publications.  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

530 КЛЮЧОВО ЗАГЛАВИЕ 
 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

531 ⊔⊔ aMedicina. Supl. bB. Aires 

2.  

531 ⊔⊔ aRockfeller Brothers Fund Annu. rep. 

3.  

531 ⊔⊔ aAnn. - Univ. Cathol. Louvain 

4. * COBISS.SI-ID=108876 

531 ⊔⊔ aZnan. Tehnol. 

5. * COBISS.SI-ID=53783 

531 ⊔⊔ aIstor. 20. veka b1959 

6. * COBISS.SI-ID=3329026 

530 0⊔ aKulturen život 
531 ⊔⊔ aKult. život cSkopje 

* COBISS.SI-ID=3581186 

530 0⊔ aKulturni život 
531 ⊔⊔ aKult. život cBeogr. 

(Две продължаващи издания с различни ключови заглавия. Според правилата 
за съкращаване на думи от заглавието и заглавия на публикациите, двете 
издания получават едно и също съкратено заглавие. Затова в подполе с е 
въведено пояснение.) 
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