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ПОДПОЛЕ 5 – КОНТРОЛ НА ТРАСИРАНЕТО 

Подполето се използва в полетата 4XX и 5XX. То може да съдържа код, който посочва вида на 

връзката между точка за достъп в поле 4ХХ или 5ХХ и установената точка за достъп в поле 2ХХ.  

Кодът за вид на връзката се използва за генериране на инструктивен израз или позоваване при 

визуализирането на трасираната препратка в полето (както е посочено в таблицата по-долу). 

Изразената по този начин връзка е семантично противоположна на инструктивния израз при 

препратката (виж примери 2, 3). Когато се визуализира контролният запис, използването на 

специален израз не е задължително. Не е правилно да се използва само указанието „>” или „>>”.  

Когато се визуализира трасираната препратка, значението на кода за вид на връзката може да се 

използва директно и да се изпише в кръгли скоби до вариантната или свързаната точка за достъп, 

(виж примери 2, 3, 6). 

За по-подробни указания виж Въведение, Указания за ползване, Визуализация на справочни и 

контролни записи. 

За подполе 5 са дефинирани следните елементи от данни: 

a предишно име 

b по-късно име 

d акроним 

e псевдоним 

f истинско име 

i духовно име 

j име по мъж 

k име преди брака 

l общ псевдоним 

m светско име 

z друго 

 

Примери за инструктивни изрази, генерирани от кодовете за вид на връзката: 

Код за вида на връзката 

и информация за 

връзката 

Визуализация на препратката, 

инструктивен израз от поле от 

блок 4ХХ 

Визуализация на препратката, 

инструктивен израз от поле от 

блок 5ХХ 

a предишно име Виж под по-късно име: Виж и под по-късно име: 

b по-късно име Виж под предишно име: Виж и под предишно име: 

d акроним Виж под развитата форма: Виж и под развитата форма: 

e псевдоним Виж под истинското име: Виж и под истинското име: 

f истинско име  Виж под псевдоним: Виж и под псевдоним: 

i духовно име Виж под светското име: Виж и под светското име: 

j име по мъж Виж под името преди брака: Виж и под името преди брака: 

k име преди брака Виж под името по мъж: Виж и под името по мъж: 

l общ псевдоним Виж под истинските имена на 

авторите: 

Виж и под истинските имена на 

авторите: 

m светско име Виж под духовното име: Виж и под духовното име: 
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ПРИМЕРИ 

1.  

200 ⊔1 aOrwell bGeorge  

400 ⊔1 5f aBlair bEric Arthur 

(Eric Arthur Blair е писал под псевдонима George Orwell.) 

2.  

200 ⊔0 aMarie de la Trinité cdominicaine f1904-....  

300 0⊔ aNom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine 

de Langeac (43300, Haute-Loire) 

400 ⊔1 5m aBoiral bRosa 

Визуализация на контролния запис 

Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

Nom en religion de : Rosa Boiral. - Dominicaine au Monastère Sainte-Catherine de Langeac           

(43300, Haute-Loire) 

< Boiral, Rosa (светско име) 

Визуализация на препратката 

Boiral, Rosa 

See under name in religion: > Marie de la Trinité, dominicaine, 1904 

3.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

Визуализация на на контролния запис 

Dunedin Savings Bank 

<< Otago Savings Bank (предишно име) 

Визуализация на препратката 

Otago Savings Bank 

Виж и под по-късно име: >> Dunedin Savings Bank 

4.  

210 02 aCoopération et aménagement cFrance 

510 02 5a aSecrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat cFrance 

Визуализация на препратката 

Secrétariat des missions d'urbanisme et d'habitat (France) 

Виж и под по-късно име: >> Coopération et aménagement (France) 

5.  

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔0 aMarie et Joseph 

300 0⊔ aAuteurs de romans policiers (pour adultes et enfants). - Pseudonyme collectif de 

Corinne Bouchard (qui écrit aussi sous le nomme Corinne Arbore) (pseudonyme 

Marie), née le 4 novembre 1958 et de Pierre Mezinski (pseudonyme Joseph), né le 

1er juillet 1950; commencent à écrie en 1990 séparément sous leurs patronymes, 

mais n'ont à ce jour jamais écrit séparément sous le prénom choisi par chacum 

comme pseudonyme. 

500 ⊔1 5f aBouchard bCorinne f1958 

500 ⊔1 5f aMezinski bPierre f1950- 
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6. * CONOR.SI-ID=107363  

200 ⊔1 aBor bMatej 

400 ⊔1 5f aPavšič bVladimir 

Визуализация на контролния запис 

Bor, Matej 

< Pavšič, Vladimir (истинско име) 

 


