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700  УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП НА ДРУГ ЕЗИК 

И/ИЛИ АЗБУКА – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

Полето съдържа установена точка за достъп за име на лице във форма на различен език от точката 

за достъп в поле 200. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

700  Установена точка за достъп на друг език 

и/или азбука – 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 

 
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 подполета 3, и 9 в глава Контролни подполета 

(преди блок 2ХХ). 

 

 

7003  Номер на контролния запис 

Подполето съдържа идентификационния номер на контролния запис за името на лицето 
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в поле 700 (виж пример 1). 

 

7007  Азбука на основната част на точката за достъп 

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп (виж пример 1). 

 

 

7009  Език на основната част на точката за достъп 

Кодът означава езика на основната част на точката за достъп (виж пример 1). 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа име на на лице, което е формулирано според националните правила за 

каталогизация и е свързано с формата в поле 200. 

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

 

СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

200 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ 

 

ПРИМЕР 

1. * 

200 ⊔1 7ca 9bul aСоловьов bВладимир Сергеевич f1853-1900  

700 ⊔1 31700709 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

700 ⊔1 31700709 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900  

(В системата COBISS.BG се използват три установени точки за достъп, 

когато формата на името на лице се различава от формата на името на 

лицето, въведена на кирилица. Оригиналната форма на името на лицето се 

въвежда на руски, а алтернативната форма на латиница се въвежда в 

полетата 700. Идентификационният номер на контролния запис, който 

съдържа оригиналната форма на руски и алтернативната форма на 

латиница на установените точки за достъп, се въвежда в подполе 3.)  

 

200 ⊔1 7ca aСоловьев bВладимир Сергеевич f1853-1900 

200 ⊔1 7ba aSolov'ev bVladimir Sergeevic f1853-1900  

700 ⊔1 31700453 7ca 9bul aСоловьoв bВладимир Сергеевич f1853-1900 

(В поле 700 се въвежда формата на името на лицето на български. В 

подполе 9 е въведен кодът за български език.) 

 


