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410  ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – 

НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

Полето съдържа вариантна точка за достъп за форма на наименование на колективен орган, която 

препраща ползвателя към установената точка за достъп в поле 210.  

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

подрубрика се приемат за наименования на колективни органи (поле 410). Наименования на 

териториални единици, използвани самостоятелно или само с допълнение от тематични 

подрубрики се приемат за наименования на територии (поле 415). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

410 

 

Вариантна точка за достъп – Наименование 

на колективен орган 

r 

 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 

 5 Контрол на трасирането nr 

 

7 Азбука 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 

Подполетата от a до h са описани при поле 210, а подполетата 5 и 7 в глава Контролни подполета 

(преди блок 2ХХ).  
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4105  Контрол на трасирането 

Кодът определия връзката между варианта на точката за достъп в поле 410 и 

установената точка за достъп в поле 210 (виж пример 5). 

 

4107  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп в поле 410. Полето се 

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

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Точката за достъп в поле 410 е вариантна или непредпочетена форма на точката за достъп в поле 

210.  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

210 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

210 02 aDelaware Racing Commission 

410 01 aDelaware. bRacing Commission 

2.  

210 02 aSchweizerisches Rotes Kreuz 

410 02 aCroix-Rouge suisse 

3.  

210 12 aSymposium on Endocrines and Nutrition f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

410 12 aNutrition Symposium f(1956 ; eUniversity of Michigan) 

4.  

210 02 aD.B. Lister & Associates 

410 00 aLister gD.B. & Associates 

5. * CONOR.SI-ID=6208099 

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

410 02 5d aIZUM 

410 02 aInstitute of Information Science cMaribor 

Визуализация на контролния запис: 

Institut informacijskih znanosti (Maribor) 

< IZUM (akronim) 
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6. * CONOR.SI-ID=5171811 

210 12 aSlovensko združenje za projektni management bProjektni forum f2001 eMaribor 

410 12 aZPM bProjektni forum f2001 eMaribor 

7. * CONOR.SI-ID=5206627 

210 02 aGoriški muzej cNova Gorica 

410 02 aMuseum von Gorica cNova Gorica 

410 02 aGorica Museum cNova Gorica 

 


