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400  ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

Полето съдържа вариантна точка за достъп за форма на име на лице, от която ползвателят се 

препраща към установената точка за достъп в поле 200. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

400  Вариантна точка за достъп – Име на лице r 

 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 

 5 Контрол на трасирането 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 

Подполетата от a до f са описани при поле 200, а подполетата 5, 7 и 9 в глава Контролни 

подполета (преди блок 2ХХ). 

 

 

4005  Контрол на трасирането 

Кодът се въвежда, за да определи връзката между вариантната точка за достъп в поле 400 

и установената точка за достъп в поле 200 (Примери 4, 6, 8, 9, 10). 
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4007  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп (виж примери 11, 12). 

Полето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни азбуки.  

 

4009  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът се въвежда, за да идентифицира езика на основната част на точката за достъп в 

поле 400, когато той е различен от езика на основната част на точката за достъп в поле 

200. Полето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни езици. 

Подполе 9 в поле 400 се използва за контрол на показването на препратки „виж от” при 

някои библиографски записи. С въвеждането на това подполе се изключва показването 

на някои препратки „виж от”. За някои автори от полетата 70Х ще се визуализират само 

онези препратки „виж от” за вариантни точки за достъп, при които поле 400 на 

съответния контролен запис не съдържа подполе 9 или съдържа еднакъв код с кода в 

подполе 101а – Език на текста на библиографския запис (виж пример 5). Така може да 

се изключи визуализацията на форма на името на лицето, която е резултат от преводи на 

произведенията на автора на различни езици.  

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Точката за достъп в поле 400 е вариантна или непредпочетена форма на точката за достъп в поле 

200. 

 

 

СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

200 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

200 ⊔1 aDu Maurier, cDame bDaphne 

400 ⊔1 aMaurier, cDame bDaphne du 

2.  

200 ⊔1 aWaterman, bAnthony M.C., f1931- 

400 ⊔1 aWaterman, bA.M.C. 

3.  

200 ⊔1 aRolfe, bFr. 

400 ⊔0 aCorvo, cBaron 

400 ⊔1 aRolfe, bFrederick William 
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4. * CONOR.SI-ID=107363 

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 

Визуализиране на контролния запис 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (pravo ime) 

5. * CONOR.SI-ID=1071459 

200 ⊔1 aShakespeare bWilliam 

400 ⊔1 9scr aŠekspir bViljem 

(Вариантната точка за достъп „Šekspir, Viljem” се визуализира само за 

библиографски записи, които съдържат код „scr” в подполе 101a.) 

6. * CONOR.SI-ID=844643 

200 ⊔1 aPavlin bStanka 

400 ⊔1 5k aJančar bStanka  

7. * CONOR.SI-ID=2335331 

200 ⊔1 aArnež bZoran M. r04917 

400 ⊔1 aArnež bZoran 

400 ⊔1 aArnež bZoran Marij 

400 ⊔1 aArnež bZ. 

8. * CONOR.SI-ID=1043299 

200 ⊔1 aRužič bErnest 

400 ⊔0 5z aE. R. 

400 ⊔0 5z aER 

9. * CONOR.SI-ID=398947 

200 ⊔0 aJanez Svetokriški 

400 ⊔1 5f aLionelli bTobija  

400 ⊔0 aIoannes Baptista a Santa Cruce 

400 ⊔0 aJoannes Baptista a Sancta Cruce 

10. * CONOR.SI-ID=4711779 

200 ⊔1 aLahovnik bMatej r18935 

400 ⊔1 5z aLahkovnik bMatej 

810 ⊔⊔ aRešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 2 : vaje / 

Matej Lahkovnik[!]. - 2001 bMatej Lahkovnik 

830 ⊔⊔ aOblika imena Lahkovnik, Matej je posledica tipkarske napake. 

(Когато името на автора е изписано погрешно в публикацията, тази форма 

на името също се приема за вариант на на точка за достъп.) 

11. * 

200 ⊔1 7ca aПрокофьев bСергей Сергеевич f1891-1953 

200 ⊔1 7ba aProkof'ev bSergej Sergeevic f1891-1953 

400 ⊔0 7ca aПрокофиев f1891-1953 

400 ⊔1 7ba aProkofiev bSergej f1891-1953 

400 ⊔1 7ca aПрокофиев bСергей f1891-1953 
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12. * 

200 ⊔0 7cb aГргур dI cпапа fоко 540-604 

200 ⊔0 7ba aGregorius dI cpapa foko 540-604 

400 ⊔0 7cb aГригорије Двојеслов fоко 540-604 cсвети 

400 ⊔0 7ba aGrgur Veliki foko 540-604 

 


