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120  ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: ИМЕ НА ЛИЦЕ 

Полето съдържа кодирани данни за имена на лица. Полето е задължително. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

120  Поле за кодирани данни: Име на лице nr 

 a Пол на обекта nr 

 

b Разграничено или неразграничено име на 

лице  

nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

120a  Пол на обекта 

Кодът означава пола на обекта, идентифициран в поле 200. 

a женски 

b мъжки 

c променен 

Обектът е сменил пола си (Примери 2, 8). 

u неизвестен 

Полът на обекта не може да се определи (Примери 3, 7). 

 

 

120b  Разграничено или неразграничено име на лице  

Кодът показва дали името от поле 200 е свързано с един или повече обекти.  

a разграничено име на лице 

Контролният запис идентифицира еднозначна идентичност, тъй като обектът в поле 200 

е разграничен от всички други обекти със същото име чрез прибавяне на определящи 

данни, напр., години на раждане и смърт, благородническа титла, почетни звания и 

обръщения, описателни епитети и други допълнения. (Примери 1, 2, Error! Reference 

source not found., 5, 7, 8). 

b неразграничено име на лице  

Контролният запис може да идентифицира няколко идентичности, тъй като обектът в 

поле 200 не може да бъде разграничен от други обекти със същото име (Примери 3, 6). 
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ПРИМЕРИ 

1.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ aa ba 

200 ⊔1 aChristie, bAgatha, f1890-1976 

(Обектът е от женски пол и името е разграничено чрез прибавяне на 

годините на раждането и смъртта му.) 

2.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

500 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

810 ⊔⊔ aHis Coast to coast, 1956. 
 

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ aeng 

120 ⊔⊔ ac ba 

200 ⊔1 aMorris, bJan, f1926- 

340 ⊔⊔ aJames Humphry Morris, 10-2-26; had a sex change operation, took new name 

„Jan Morris”; intends to complete a trilogy using James Morris, will publish other 

future books as Jan Morris 

500 ⊔1 aMorris, bJames, f1926- 

810 ⊔⊔ aA Machynlleth triad, 1995 bt.p. (Jan Morris) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

120 ⊔⊔ au bb 

200 ⊔1 aSmith, bJ. 

810 ⊔⊔ aAuthor of The art of poster making 

810 ⊔⊔ aThe art of poster making, 1989: bt.p. (J. Smith) 

810 ⊔⊔ aAuthor of Peter's pip 

810 ⊔⊔ aPeter's pip, 1986: bt.p. (J. Smith) [Another author?] 

(Полът е неизвестен, тъй като не може да се определи от името в поле 

200. Точката за достъп в поле 200 не е разграничена поради липса на 

отличителни данни.)  

4.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cOrator, f143-87 b.C. 
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100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ alat 

102 ⊔⊔ axxx 

120 ⊔⊔ ab ba 

200 ⊔1 aAntonius, bMarcus, cTriumvir, f82-30 b.C. 

(Двама автори с еднакви имена са разграничени чрез прибавяне на 

описателни епитети и години на раждане и смърт.)   

5. * CONOR.SI-ID=3542627 

120 ⊔⊔ ab ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

190 11 a1960 

200 ⊔1 aChen bShi Ning r11697 

(Обектът е от мъжки пол. Записът е с еднозначна идентичност.) 

6. * CONOR.SI-ID=5241443 

120 ⊔⊔ ab bb 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBajželj bJanez 

810 ⊔⊔ aMehanski filtri : diplomsko delo. – 1959. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aKodiranje slike z vodno označbo : diplomsko delo. - 2000. bJanez Bajželj 

810 ⊔⊔ aModel za utvrđivanje tokova daljinskih putnika / Mirko Čičak, Dragomir 

Mandić, Janez Bajželj. V: Železnice. - ISSN 0350-5138. - 45 (1989), 6, str. 661-

680. bJanez Bajželj 

(Записът се свързва с няколко идентичности, които не могат да се 

разграничат.) 

7. * CONOR.SI-ID=3126115 

120 ⊔⊔ au ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aSalom bLala r09314 

(Записът е за обект с еднозначна идентичност и неизвестен пол, който не 

може да се определи от името.) 

8. * CONOR.SI-ID=5829731 

120 ⊔⊔ ac ba 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aBornstein bKate 

340 ⊔⊔ aRojena kot Albert Herman Bornstein (sprememba spola) 

(Запис за име на лице с променен пол.) 

 


