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100  ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА 

Полето съдържа основни кодирани данни, приложими за всички видове контролни записи. 

Попълването на полето е задължително. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

100  Общи данни, свързани с обработката nr 

 

b Код за статуса на установената точка за 

достъп 

nr 

 c Език на каталогизацията nr 

 d Код за транслитерация  

 g Азбука на каталогизацията nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

100b  Код за статуса на установената точка за достъп 

Едносимволен буквен код, който се използва за означаване на нивото на установеност на 

установената точка за достъп в контролния запис. Този елемент не трябва да се бърка с 

подполе 001g – Код за пълнота на записа, който се отнася до пълнотата на целия запис. 

a установена 

Редната дума е проверена и установена (виж примери 1, 2, 3, 4). 

c временна 

Точката за достъп не може да бъде установена окончателно поради недостатъчна 

информация. При следващо използване на точката за достъп, тя трябва да бъде 

преразгледана в светлината на друга допълнителна информация. 

x неприложимо 

Записът е за обща справочна бележка и затова поле 2ХХ не съдържа установена точка за 

достъп  

 

100c  Език на каталогизацията 

Кодът се определя автоматично и означава езика, използван при каталогизацията (виж 

примери 3, 4). 

Точката за достъп в блок 2ХХ се съобразява с изискванията на каталог, основан на 

посочения тук език. Всяко пояснение или бележка е на езика на каталогизацията.  
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Самата основна част на точката за достъп може да бъде на различен език от езика на 

каталогизацията. Например, според някои правила за каталогизация за унифицирано 

заглавие за френско анонимно произведение се приема формата на френски език, 

независимо от езика на каталогизацията. 

 

 

100d  Код за транслитерация 

Кодът означава системата за транслитерация, използвана за основната част на точката за 

достъп в първото поле 2ХХ. 

a стандарт за транслитерация на ISO 

b други правила за транслитерация 

c различни транслитерации 

Кодът се използва когато в подполетата 7 на полетата за точки за достъп са посочени 

повече азбуки (виж глава Подполе 7). 

y no transliteration scheme used  
 

 

100g  Азбука на каталогизацията 

Кодът се определя автоматично и означава азбуката, използвана при каталогизацията. 

Поясненията в поле 2ХХ се визуализират на тази азбука. 

ba Латиница 

Виж пример 3. 

ca Кирилица – неопределена 

Виж пример 4. 

cb Кирилица - сръбска* 

cc Кирилица – македонска*  
 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

(Езикът на каталогизацията е френски, а азбуката е латиница.)  

2.  

100 ⊔⊔ ba cper gfa 

(Записът е каталогиран на персийски език с арабска азбука.)  

3. * CONOR.SI-ID=5595491 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

(Точката за достъп е установена, езикът на каталогизацията е словенски, 

а азбуката е латиница.)  

4. * 

100 ⊔⊔ ba cbul gca 

(Точката за достъп е установена, езикът на каталогизацията е български, 

а азбуката е кирилица.)  

 


