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СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА 

0XX  БЛОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Блокът съдържа данни, които идентифицират записа или обекта, отразен в него. 

 

001  Идентификатор на записа 

035  Контролни номера на други системи 
 

1XX  БЛОК ЗА КОДИРАНА ИНФОРМАЦИЯ 

Блокът съдържа кодирани полета, които се отнасят до записа или обекта, отразен в него. 

 

100  Общи данни, свързани с обработката 

101  Език на обекта 

102  Националност на обекта 

106  Име на лице/колективен орган, използвано като предметна рубрика 

120  Поле за кодирани данни: Име на лице 

150  Поле за кодирани данни: Наименование на колективен орган 

152  Правила 

190  Дата на раждане* 

191  Дата на смърт* 
 

2XX  БЛОК ЗА УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП 

Блокът съдържа точката за достъп, за която е създаден записа. Точката за достъп е установена 

точка за достъп в контролен запис и обяснителна точка за достъп в обща справочна бележка. 

 

200  Установена точка за достъп – Име на лице 

210  Установена точка за достъп – Наименование на колективен орган 
 

3XX  БЛОК ЗА ЗАБЕЛЕЖКИ 

Блокът съдържа забележки, подходящи за публично представяне. Те: 1) се използват за обясняване 

на връзката между точката за достъп в поле 2ХХ и други точки за достъп; 2) дават допълнителна 

информация за обекта, описан в контролния запис. 
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300  Информационна забележка 

320  Обща обяснителна забележка 

330  Обща забележка за съдържателен обхват 

340  Забележка за биографични сведения и сведения за дейност 
 

4XX  БЛОК ЗА ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП 

Блокът съдържа вариантни точки за достъп, които пренасочват ползвателите от вариантната точка 

за достъп към установената точка за достъп в поле 2ХХ. 

 

400  Вариантна точка за достъп – Име на лице 

410  Вариантна точка за достъп – Наименование на колективен орган 
 

5XX  БЛОК ЗА СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП 

Блокът съдържа точки за достъп, свързани с препратка „Виж и” с установената точка за достъп в 

поле 2ХХ. 

 

500  Свързана точка за достъп – Име на лице 

510  Свързана точка за достъп – Наименование на колективен орган 
 

6XX  БЛОК ЗА КЛАСИФИКАЦИОННИ ИНДЕКСИ 

Блокът съдържа полета за класификационни индекси, които отговарят на съдържанието на точката 

за достъп в блок 2ХХ. 

 

686  Други класификационни индекси 
 

7XX  УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП НА ДРУГ ЕЗИК 

И/ИЛИ АЗБУКА 

Блокът съдържа установени точки за достъп на други езици, които са свързани с точката за достъп 

в поле 2XX. 

 

700  Установена точка за достъп на друг език и/или азбука – Име на лице 
 

8XX  БЛОК ЗА ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Блокът съдържа информация за публикацията или описание на източника, от който е черпена 

информация за точката за достъп и други забележки, предназначени предимно за упътване на 

каталогизаторите. 

 

810  Източник, от който са намерени данни 

815  Източник, от който не са намерени данни 
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820  Информация за употреба и обхват 

830  Обща забележка на каталогизатора 

835  Информация за изтрита точка за достъп 

836  Информация за подменена точка за достъп 

856  Електронен адрес и достъп 
 

9XX  БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 

Блокът е запазен за национална и локална употреба. Полетата от този блок са изключени от 

международния обмен на данни. 

 

911  Източник на името* 

915  Несвързана препратка „Виж” – Име на лице* 

916  Забележка, свързана с конверсията* 

990  Прехвърляне на връзка* 

992  Поле за локална употреба* 


