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915  НЕСВЪРЗАНА ПРЕПРАТКА „ВИЖ” – ИМЕ НА 

ЛИЦЕ* 

При първоначалната конверсия на данните, вариантните форми на имената на лица (вариантни 

точки за достъп) са прехвърлени от полетата 901 и 902 на библиографската база данни в 

повтарящи се полета 915, които не винаги са свързвани със съответстващите им полета 701 и 702 

(не е било използвано подполе 6, което свързва полетата 701 и 901 или 702 и 902). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

915 

 

Несвързана препратка „Виж” – 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 

 5 Контрол на трасирането 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 подполе 5 в глава Контролни подполета (преди 

блок 2ХХ). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Точката за достъп, въведена в това поле е вариантна или невъзприета форма на името на лицето. 
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Необходимо е да се проверява дали формата наистина е вариант на името на лицето, посочено в 

поле 200, тъй като данните са прехвърляни автоматично. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * CONOR.SI-ID=1524835 

200 ⊔1 aMaček bJože r00338 

915 ⊔1 aLeskovšek bMirko 

(В библиографския запис поле 901 не е свързано със съответстващото му 

поле 701. Затова 915 съдържа неподходящо име).   

2. * CONOR.SI-ID=2866275 

200 ⊔1 aŠtrukelj bBorut r07849 f1961- 

915 ⊔1 aFrancky bBojana Mozetič- 

915 ⊔1 aMagajna bDarja Barlič- 

915 ⊔1 aPorekar bVladka Gaberc- 

 


