
COMARC/B 903 

 

903  ИМЕ НА ЛИЦЕ  (ДРУГА УСТАНОВЕНА РЕДНА 

ДУМА)* 

Поле 903 съдържа друга форма на редната дума т.е. установена редна дума, свързана с 
установените редни думи в полета 700, 701 или 702. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
903  Име на лице (Друга установена редна дума) r 
 a Първи елемент от редната дума nr 

 
b Част от име, различно от първия елемент 

на редната дума 
nr 

 c Допълнения към имената, освен години r 
 d Римски цифри nr 
 f Дати nr 
 3 Номер на контролния запис nr 
 5 Контрол на трасирането nr 

 

Индикатори 

Стойността на индикатор 1 в поле 903 автоматично се пренася от полетата 70Х (вж описанието на 
индикатор 1 към полета 700, 701 и 702).  

Индикатор 2 означава вида на личното име според начина на въвеждането му (вж описанието на 
индикатора в поле 700). Стойността на индикатор 2 се пренася автоматично от поле 500 на 
съответния контролен запис. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

За подполетата на поле 903 се отнасят същите указания като за поле 900 (вж описанието на 
подполетата в поле 900). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето се използва само при каталогизация с нормативен контрол. Свързването на установената 
форма на редната дума с други нейни форми се осъществява чрез подполе 3 – Номер на 
контролния запис. След съхраняване на библиографския запис, в поле 903 автоматично се пренася 
съдържанието на поле 500 от контролния запис за името на автора от поле 70Х (Пример 1). Когато 
в контролния запис има повече други форми на името, поле 903 се повтаря. 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

200fg ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ, Първо сведение за отговорност, 
Следващо сведение за отговорност 

В поле 200 данните за отговорност се записват така, както са посочени в библиографската 
единица. 

70X ИМЕ НА ЛИЦЕ – ПЪРВИЧНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ИМЕ НА ЛИЦЕ - 
АЛТЕРНАТИВНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ, ИМЕ НА ЛИЦЕ – ВТОРИЧНА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОТГОВОРНОСТ 

Друга форма на редната дума, т.е. установена форма на редна дума, която е свързана с 
установена форма на редна дума от поле 903. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=19996160 

200 0⊔ aPrišli so časi, ki pomenijo konec izganjanja grščine in latinščine fSilvester 
Kopriva g[zapisala] Marjeta Novak-Kajzer 

700 ⊔1 36612579 aKopriva bSilvester f1908-1991 4460  
702 01 36408547 aNovak-Kajzer bMarjeta 4470  
900 ⊔1 36612579 aKopriva bS. 
902 01 36408547 5z aKajzer bMarjeta Novak- 
902 01 36408547 aNovak Kajzer bMarjeta 
902 01 36408547 5z aKajzer bMarjeta Novak 
902 00 36408547 aM. N. K. 
903 01 36408547 aNovak bMarjeta f1951- 

(Авторката използва две различни форми на името си според 
съдържанието на произведенията. Под името Marjeta Novak са 
публикувани само литературните творби.)  
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