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510  СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – НАИМЕНОВАНИЕ 

НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 

Полето съдържа точката за достъп за установена форма на наименование на колективен орган, 

което е свързано с точката за достъп в поле 210.  

Наименования на териториални единициГеографски наименования, следвани от име на 

колективен орган като подрубрика, се приемат за имена на колективни органи (поле 510). 

Самостоятелни наименования на териториални единици или само с допълнение от тематични 

подрубрики се приемат за наименования на територии (поле 515). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

510  Свързана 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 

 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  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 висшестоящорган 

2 наименование, въведено в прав ред  
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ПОДПОЛЕТА 

Подполетата от a до h са описани при поле 210, а подполета 3, 5, 7 и 9 в глава Контролни 

подполета (преди блок 2ХХ). 

 

5103  Номер на контролния запис 

В поле 510 се въвежда идентификационният номер на контролния запис за наименование 

на колективен орган (Пример 5). 

 

 

5105  Контрол на трасирането 

Кодът се въвежда, за да определи връзката между вариантната точка за достъп в поле 510 

и установената точка за достъп в поле 210  (Виж примерите). 

 

5107  Азбука на основната част на точката за достъп 

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

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

 

 

5109  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът означава езика на основната част на точката за достъп в поле 510. Подполето се 

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

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа наименование на колективен орган, което е формулирано според националните 

правила за каталогизация и е свързано с точката за достъп в поле 200. 

 

 

СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

210 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛЕКТИВЕН ОРГАН 
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ПРИМЕРИ 

1.  

210 01 aGreat Britain. bBoard of Trade 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade and Industry 

510 01 5b aGreat Britain. bDepartment of Trade 

2.  

210 02 aAmerican Material Handling Society 

510 02 5b aInternational Material Management Society 

3.  

210 12 aMeeting in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

510 12 5a aConference in the Matter of Pollution of Lake Erie and Its Tributaries 

4.  

210 02 aDunedin Savings Bank 

510 02 5a aOtago Savings Bank 

5. * CONOR.SI-ID=6208099 

210 02 aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

510 02 36209123 5a aUniverza cMaribor bInstitut informacijskih znanosti 

* CONOR.SI-ID=6209123 

210 02 aUniverza cMaribor bInstitut informacijskih znanosti  

510 02 36208099 5b aInstitut informacijskih znanosti cMaribor 

6. * 

210 02 aFakulteta za arhitekturo cLjubljana 

510 02 35245027 5a aFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo cLjubljana 

 

210 02 aFakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo cLjubljana 

510 02 35244771 5b aFakulteta za arhitekturo cLjubljana 

510 02 390989155 5b aFakulteta za gradbeništvo in geodezijo bLjubljana 

 


