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200  УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

Полето съдържа име на лице като точка за достъп. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

200  Установена точка за достъп – Име на лице nr 

 a Първи елемент от точката за достъп nr 

 

b Част от име, различна от първия елемент 

на точката за достъп 

nr 

 c Допълнения към имената, освен години r 

 d Римски цифри nr 

 f Години nr 

 r Код на изследователя* nr 

 

7 Азбука на основната част на точката за 

достъп 

nr 

 

9 Език на основната част на точката за 

достъп 

nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - - 

2  Начин на въвеждане на името 

0 името е въведено в прав ред, под собствено 

име 

1 името е въведено под фамилно, бащино име 

и т.н. 

 

Индикаторът определя дали името е въведено в прав ред (само собствено или фамилно име) или в 

инверсия (фамилно и собствено име). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

За по-подробна информация за подполетата 7 и 9 виж глава Контролни подполета (преди блок 

2ХХ). 

 

 

200a  Първи елемент от редната дума 

Частта от името, използвана като първи елемент на точката за достъп - частта от името, 

по която се подрежда. Подполето е задължително. 
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200b  Част от име, различна от първия елемент от редната дума 

Останалата част от името (собствено име или имена), използвана, когато първият 

елемент на редната дума е бащино или фамилно име (Примери 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). 

Когато това поле е попълнено, стойността на индикатора трябва да бъде 1. 

 

 

200c  Допълнения към имената, освен години  

Всякакви допълнения към имената (освен години), които не са неразделна част от името, 

включително титли, прякори и др. (Примери 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11). Подполето е повтарящо 

се за подобни следващи сведения (Примери 4, 5). 

 

 

200d  Римски цифри 

Римските цифри, свързани с имена на някои папи, кралски особи и духовници (Примери 

2, 9). Ако номерацията е свързана с прякор (или допълнително собствено име), те се 

въвеждат в същото подполе (Пример 6). Когато подполето се използва, стойността на 

индикатора е 0. 

 

 

200f  Години 

Годините, прибавени към имена на лица (Примери 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). Означенията 

(напр. живял и творил, роден, умрял) се въвеждат в подполето в пълна или съкратена 

форма (Пример 7). 

 

 

200r  Код на изследователя* 

Подполето е предназначено за съставяне на персонални библиографии на изследователи 

в системата COBISS. То е задължително за записите за всички изследователи, 

регистрирани към съответното компетентно министерство. От официалните регистри на 

министерството се генерира общ списък на кодове, който съдържа следните данни: кода 

на изследователя, фамилното, собственото и името преди брака, годината на раждане и 

областта на научно изследване (Пример 12). 

 

 

2007  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп (виж примери 13, 14). 

Подполето се използва само в системите COBISS, които имат каталози на различни 

азбуки. 
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2009  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът означава езикът на основната част на точката за достъп (виж пример 14). 

Подполето се използва само в системите COBISS, които имат каталози на различни 

езици. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа установената форма на име на лице, формулирана според националните правила 

за каталогизация. 

Полето е повтарящо се само в системите COBISS, които имат каталози на различни азбуки. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

400 ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП - ИМЕ НА ЛИЦЕ  

500 СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП - ИМЕ НА ЛИЦЕ  

700 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП НА ДРУГ ЕЗИК И/ИЛИ АЗБУКА – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

200 ⊔1 aHorne, bDonald, f1921- 

2.  

200 ⊔0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825 

3.  

200 ⊔1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901 

4.  

200 ⊔1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of 

5.  

200 ⊔0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia 

6.  

200 ⊔0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East 

7.  

200 ⊔0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240 

8. * CONOR.SI-ID=745827 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

9. * CONOR.SI-ID=427875 

200 ⊔0 aJoannes Paulus dII cpapež 
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10. * CONOR.SI-ID=5924707 in 2269795 

200 ⊔1 aBešter bJanez f11.9.1955- 

 

200 ⊔1 aBešter bJanez f4.6.1955- 

(Две лица с еднакви имена са родени през една и съща година. За 

идентифициране е използвана пълната дата на раждане.) 

11. * CONOR.SI-ID=897379 in 5318755 

200 ⊔1 aPirnat bMiha cml. 

 

200 ⊔1 aPirnat bMiha cst. 

12. * CONOR.SI-ID=2224483 

200 ⊔1 aNovak bHelena f1934- r04278 

13. * 

200 ⊔1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938 

200 ⊔1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938 

(Полето 200 трябва да се повтори само за установената точка за достъп 

на друга азбука. Кодът за азбуката на основната част на точката за 

достъп е задължителен за алтернативни азбуки.) 

14. * 

200 ⊔1 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

200 ⊔1 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

700 ⊔1 310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

(Установените точки за достъп са въведени на алтернативни азбуки, 

напр., кирилица и латиница. В системата COBISS.BG се използва и трета 

точка за достъп, която трябва да се въвежда на българска кирилица. 

Затова тя се въвежда в отделен запис. Записите се свързват чрез поле 

700.) 

 

200 ⊔1 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881 

700 ⊔1 310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881 

(Установената точка за достъп е въведена на българска кирилица. 

Оригиналната форма на името на лицето е на руска кирилица, заедно с 

алтернативната форма, въведена на латиница.) 

 


