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540  ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАГЛАВИЕ, ДОБАВЕНО ОТ 

КАТАЛОГИЗАТОРА 

Индикатор 1 (Индикатор за определяне на значимостта на заглавието): 

0 -   Заглавието не е точка за достъп 
1 -   Заглавието е точка за достъп 

 

540a  Допълнително заглавие  

Въвеждат се части от заглавието или общоизвестни заглавия, които не са дадени в 
библиографската единица. Полето съдържа и темата на конгреса, която се среща в 
името на конгреса. 

 

200  0⊔ ≠aZaključek posvetovanja≠fposvetovanje Srednje strokovno 
šolstvo na Slovenskem, Poljče, 13.-15. december 1989 
≠gorganizatorji Oddelek za pedagogiko Filozofske fakultete v 
Ljubljani ... [etc.]≠g[uredila Darja Piciga] 

540  0⊔ ≠aNadaljnji razvoj srednjega izobraževanja v Republiki Sloveniji 
540  1⊔ ≠aSrednje strokovno šolstvo na Slovenskem 

 
 

541  ПРЕВЕДЕНО ЗАГЛАВИЕ, ДОБАВЕНО ОТ 

КАТАЛОГИЗАТОРА 

Индикатор 1 (Индикатор за определяне на значимостта на заглавието): 

0     -   Заглавието не е точка за достъп 

1     -   Заглавието е точка за достъп 
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541a   Преведено заглавие 

Въвеждат се преведени заглавия, които не са дадени в библиографската единица и 
са добавени от каталогизатора. 

 
 

200  0⊔ ≠aNormativi delovnih obveznosti visokošolskih učiteljev in 
asistentov v visokošolskih organizacijah≠fTonka Jurejevčić, Jože 
Špindler, Gorazd Trpin 

 

300  ⊔⊔ ≠aV tipkopisu tudi naslov: Določila za pridobivanje in 
razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev za osebne 
dohodke po pravilnikih VO 

 

540  0⊔ ≠aDoločila za pridobivanje in razporejanje čistega dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke po pravilnikih VO 

541  0⊔ ≠aStandards of working obligations of the University teachers 
and assistants in higher education institutions≠zeng 

 

541z   Език на преведеното заглавие 

Подполето се използва за идентифициране на езика на преведеното заглавие. 
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