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500 СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

Полето съдържа точката за достъп за установена форма на име на лице, която е свързана с точката 

за достъп в поле 200. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

500  Свързана 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 

 3 Номер на контролния запис 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 3, 5, 7 и 9 в глава Контролни 

подполета (преди блок 2ХХ).  

 

5003  Номер на контролния запис 

В поле 500 се въвежда идентификационният номер на контролния запис за име на лице. 

 



500 COMARC/A 

500 - 2 © IZUM, окт. 2012, Прев. на англ.: ян. 2013, Прев. на бълг.: апр. 2013 

5005  Контрол на трасирането 

Кодът определя връзката между свързаната точка за достъп в поле 500 и установената 

точка за достъп в поле 200 (виж примери 3, 4, 5). 

 

 

5007  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на каталогизацията и азбуката на основната част на точката за 

достъп (виж пример 7). Подполето се използва само в системи COBISS, които имат 

каталози на различни азбуки. 

 

 

5009  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът означава езика на основната част на точката за достъп в поле 500. Подполето се 

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

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа име на лице, формулирано според националните правила за каталогизация и то е 

свързано с точката за достъп в поле 200. 

 

 

СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

200 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП– ИМЕ НА ЛИЦЕ 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

200 ⊔1 aEdwards, bP. 

500 ⊔1 aEdwards, bPaul 

2.  

200 ⊔0 aPseudo-Brutus 

500 ⊔1 aBrutus, bMarcus Junius, f85?-42 B.C.  

3.  

200 ⊔1 aRossi bJean-Baptiste  

500 ⊔1 5e aJaprisot bSébastien 
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4.  

200 ⊔1 aMorris, bJohn 

300 0⊔ aJoint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne 

500 ⊔1 5f aCargill, bMorris 

500 ⊔1 5f aHearne, bJohn, f1925- 

5.  

200 ⊔0 aKumbel 

500 ⊔1 5f aHein, bPiet 

6. * CONOR.SI-ID=5523555, 5523043, 5522531 и 759651 

200 ⊔0 aTrio TriRitke 

300 0⊔ aTrio TriRitke je skupno ime za Vido Mokrin-Pauer, Milana Šelja in Barico 

Smole 

500 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

 

200 ⊔1 aSmole bBarica 

500 ⊔0 35523043 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aŠelj bMilan 

500 ⊔0 35522531 aTrio TriRitke 

 

200 ⊔1 aMokrin-Pauer bVida 

500 ⊔0 3759651 aTrio TriRitke 

7. * 

200 ⊔1 7cb aМирковић bМијо 

200 ⊔1 7ba aMirković bMijo 

300 0⊔ aLiterarna dela piše pod pseudonimom 

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7cb aБалота bМате 

500 ⊔1 3<nnn> 5e 7ba aBalota bМаtе 

 

200 ⊔1 7cb aБалота bМате 

200 ⊔1 7ba aBalota bМаtе 

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7cb aМирковић bМијо 

500 ⊔1 3<nnn> 5f 7ba aMirković bMijo 

 


