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990  ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВРЪЗКА* 

Полето съдържа информация, отнасяща се до библиографски записи, които се налага да бъдат 

свързани с друг контролен запис. То е предназначено за автоматично прехвърляне на връзката във 

всички библиографски бази данни.  

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

990  Прехвърляне на връзка* r 

 a Дата nr 

 b ID на библиографския запис r 

 n ID на контролния запис nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

990a  Дата 

Въвежда се датата на прехвърлянето на връзката във формат ГГГММДД. 

 

 

990b  ID на библиографския запис 

В повтарящи се полета се въвеждат ID на библиографските записи, които трябва да 

бъдат пренасочени за връзка с новия контролен запис.  

 

 

990n  ID на контролния запис 

Въвежда се ID на новия контролен запис.  

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Когато се установи, че полета от библиографската база данни, отнасящи се до различни лица с 

еднакви имена, са свързани погрешно с един и същ контролен запис, необходимо е този запис да 

се раздели на повече контролни записи. Всички записи от библиографската база данни, които са 
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свързани с подобен запис, трябва да бъдат прегледани, за да може всеки запис да се свърже с 

правилното лице. 

Поле 990 се използва, когато библиографските записи, които трябва да се пренасочат са 

сравнително малко. По-голямата част от библиографските записи остават свързани със 

съществуващия контролен запис.  

Поле 990 на съществуващия контролен запис се попълва за всеки нов контролен запис. Полето 

трябва да съдържа ID на новия контролен запис в подполе n и ID на библиографските записи, 

които ще бъдат свързани с него в повтарящи се подполета b. При съчетаването на 

библиографската и нормативната бази данни връзката на библиографските записи към ID на 

разделения контролен запис се замества с връзка към ID на новия контролен запис.  

 

 

ПРИМЕР 

1. *  

200 ⊔1 aMilčinski bFran f1867-1932 

(Контролния запис за (к.з.1.).) 

 

200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988 

990 ⊔⊔ a20011212 b<b.z.1> n<n.z.1> 

(Библиографският запис (б.з.1) е бил погрешно свързан с контролен запис за 

Frane Milčinski, вместо със запис за Fran Milčinski (к.з.1.). Свързването, 

което става чрез подполе 3 в поле 70Х на библиографската база данни се 

поправя автоматично.)  

 


