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210  УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

Полето съдържа наименование на колективен орган или конференция като установена точка за 

достъп.  

Наименования на териториални единици, следвани от наименование на колективен орган като 

подрубрика се приемат за наименования на колективни органи (поле 210). Наименования на 

териториални единици, използвани самостоятелно или само с допълнение от тематични 

подрубрики се приемат за наименования на територии (поле 215). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

210 

 

Установена точка за достъп – 

Наименование на колективен орган 

nr 

 a Първи елемент от точката за достъп nr 

 b Подразделение r 

 

c Допълнение или пояснение към 

наименованието 

r 

 d Поредност на конференцията nr 

 e Място на провеждане на конференцията r 

 f Година на провеждане на конференцията nr 

 g Инвертиран елемент nr 

 

h Част от наименованието, различна от 

първия елемент  

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  Вид на колективния орган 

0 колективен орган 

1 конференция 

2  Начин на въвеждане на наименованието 

0 наименование в инвертирана форма 

1 наименование, въведено под название на 

страна или на висшестоящ орган 

2 наименование, въведено в прав ред  

 

 

ПОДПОЛЕТА 

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

2ХХ).  
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210a  Първи елемент от точката за достъп 

Онази част от името, която се използва като основна точка за достъп на библиографското 

описание или онази част от името, по която в каталога се търси и сортира. Подполето е 

задължително. 

210b  Подразделение 

Когато наименованието на колективния орган е структурирано йерархически, в това 

подполе се попълва по-ниското йерархично ниво (виж примери 1, 9) или наименованието 

на колективния орган, подчинен на държавен орган (виж примери 2, 7, 11). В това поле 

не се допускат допълнения към названието на колективния орган, добавени от 

каталогизатора, за да го отличат от едноименни институции (виж подполета c, g и h). 

Повтарящо се, когато в йерархията има повече от едно по-ниски нива. 

 

 

210c  Допълнение или пояснение към наименованието 

Всички пояснения към наименованието на колективния орган,  които са добавени от 

каталогизатора (без поредност, място и дата на провеждане на конференция) (Примери 3, 

4, 8, 9). 

 

 

210d  Поредност на конференцията 

Поредният номер на конференцията (Примери 4, 10). 

 

 

210e  Място на провеждане на конференцията 

Мястото на провеждане на конференцията, когато то е част от точката за достъп 

(Примери 4, 5, 10). 

 

 

210f  Година на провеждане на конференцията 

Годината на провеждане на конференцията, когато по правилата за библиографско 

описание тя е елемент от точката за достъп (Примери 4, 5, 10). 

 

 

210g  Инвертиран елемент 

Всяка част от наименованието на колективния орган, която е преместена от началото, за 

да може то да се сортира под дума, под която е по-вероятно да бъде потърсено. Това 

подполе по-често се използва при вариантни точки за достъп (виж пример 4 към поле 

410). 
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210h  Част от наименованието, различна от редната дума 

При редна дума с инвертиран елемент, частта  от наименованието, която не е първи 

елемент от редната дума или инвертиран елемент. 

 

2107  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп. Полето се използва 

само в системите COBISS, които имат каталози на различни азбуки. 

 

 

2109  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът означава езика на основната част на точката за достъп. Полето се използва само в 

системите COBISS, които имат каталози на различни езици. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа установената форма на наименованието на колективен орган, формулирана 

според националните правила за каталогизация. 

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

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

150 ПОЛЕ ЗА КОДИРАНИ ДАННИ: НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

410 ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

510 СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre 

2.  

210 01 aOntario. bOffice of Arbitration 

3.  

210 02 aPomorski muzej c(Kotor) 

4.  

210 12 aLabour Party c(Great Britain). bConference d(72nd ; f1972 ; eBlackpool, 

Lancashire) 
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5.  

210 12 aNorth Carolina Conference on Water Conservation f(1975 ; eRaleigh) 

6.  

210 02 aChurch of England 

7.  

210 01 aUnited States bArmy 

8. * CONOR.SI-ID=5206627 

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

(Географско наименование, добавено към наименованието на колективния 

орган като пояснение.) 

9. * CONOR.SI-ID=5283171 

210 02 aGospodarska zbornica Slovenije bObmočna zbornica Zasavje cTrbovlje 

(Подчинен колективен орган, който се идентифицира чрез висшестояща 

институция.) 

10. * CONOR.SI-ID=5210979 

210 12 aOrtopedski dnevi d19 f2001 eLjubljana 

(Конференция, определена от пореден номер, място и година на 

провеждане.) 

11. * CONOR.SI-ID=5701219 

210 01 aSlovenija bSlovenska vojska 

(Колективният орган е агенция на административна териториална 

единица.) 

 


