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200 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME
Polje vsebuje točko dostopa za osebno ime.

Podpolja & ponovljivost
POLJE/PODPOLJE

200
a
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c
d
f
r
7
9

PONOVLJIVOST

Normativna točka dostopa – osebno ime
Začetni element
Preostali del imena
Dodatki k imenu (ne datumi)
Rimske številke
Datumi
Šifra raziskovalca*
Pisava osnovnega dela točke dostopa
Jezik osnovnega dela točke dostopa

r
nr
nr
r
nr
nr
nr
nr
nr

Indikatorji
INDIKATOR

VREDNOST

1
2

0
1

POMEN

Način vnosa imena
vnaša se samo ime ali ime in priimek
vnaša se priimek in ime

Indikator označuje, ali je ime vnešeno v naravnem vrstnem redu (samo ime ali ime in priimek) ali v
invertirani obliki (priimek in ime).

OPIS PODPOLJ
Podpolji 7 in 9 sta opisani v poglavju Kontrolna podpolja (pred blokom 2XX).

200a Začetni element
Del imena, ki se v točki dostopa uporablja kot element za razvrščanje in ki omogoča
razvrščanje in iskanje v katalogu. Podpolje je obvezno.

200b Preostali del imena
Preostali del imena (rojstno ime ali imena), kadar je element za razvrščanje priimek (gl.
primere 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Če je podpolje izpolnjeno, mora biti vrednost indikatorja 1.
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200c Dodatki k imenu (ne datumi)
Kakršnikoli dodatki k imenu, ki niso sestavni del imena, npr. naslovi, pridevki itd. (gl. primere
2, 4, 5, 6, 7, 9, 11). Če je dodatkov več, podpolje ponovimo (gl. primera 4, 5).

200d Rimske številke
Rimske številke, ki so del imena nekaterih papežev, vladarjev in cerkvenih dostojanstvenikov
(gl. primera 2, 9). Če je s številko povezan pridevek (ali dodatno rojstno ime), vnesemo v to
podpolje oboje, številko in pridevek (gl. primer 6). Če podpolje izpolnimo, moramo vrednost
indikatorja postaviti na 0.

200f Datumi
Datumi, ki se nanašajo na osebna imena (gl. primere 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). V podpolje lahko
vnesemo tudi oznako vrste datuma (npr. rojen, umrl, obdobje delovanja), in sicer v polni ali
okrajšani obliki (gl. primer 7).

200r Šifra raziskovalca*
Podpolje je namenjeno vodenju bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS. Vnos podpolja je
obvezen pri zapisih za vse raziskovalce, ki so vpisani v evidenco raziskovalcev na MŠZŠ.
Uporablja se globalni šifrant raziskovalcev iz uradnih evidenc MŠZŠ z naslednjimi podatki:
šifra raziskovalca, priimek in ime raziskovalca, dekliški priimek, leto rojstva in področje
delovanja (gl. primer 12).

2007 Pisava osnovnega dela točke dostopa
Koda označuje pisavo osnovnega dela točke dostopa (gl. primera 13, 14). Podpolje se uporablja
le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več pisavah.

2009 Jezik osnovnega dela točke dostopa
Koda označuje jezik osnovnega dela točke dostopa (gl. primer 14). Podpolje se uporablja le v
tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več jezikih.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA
Polje vsebuje prednostno obliko osebnega imena, ki je določena v skladu z nacionalnimi
katalogizacijskimi pravili.
Polje je ponovljivo le v tistih sistemih COBISS, v katerih vodijo kataloge v več različnih pisavah.

SORODNA POLJA
400
500
700

VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME
SORODNA TOČKA DOSTOPA – OSEBNO IME
NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI – OSEBNO IME

PRIMERI
1.
200

⊔1

aHorne, bDonald, f1921-

200

⊔0

aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825

200

⊔1

aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901

200

⊔1

aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of

200

⊔0

aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

200

⊔0

aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East

200

⊔0

aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

* CONOR.SI-ID=745827
200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988

9.

* CONOR.SI-ID=427875
200 ⊔0 aJoannes Paulus dII cpapež

10. * CONOR.SI-ID=5924707 in 2269795
200 ⊔1 aBešter bJanez f11.9.1955200

⊔1

aBešter bJanez f4.6.1955(Če sta soimenjaka rojena istega leta, ju natančneje identificiramo s celotnim
datumom rojstva.)
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11. * CONOR.SI-ID=897379 in 5318755
200 ⊔1
aPirnat bMiha cml.
200

⊔1

aPirnat bMiha cst.

12. * CONOR.SI-ID=2224483
200 ⊔1
aNovak bHelena f1934- r04278
13. *
200
200

⊔1

200
200
700

⊔1

200
700
700

⊔1

⊔1

7cb aНушић bБранислав f1864-1938
7ba aNušić bBranislav f1864-1938
(Polje 200 ponavljamo le za normativno točko dostopa v drugi pisavi. Pri
alternativnih pisavah obvezno vnašamo kodo za pisavo osnovnega dela točke
dostopa.)

14. *
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⊔1
⊔1

⊔1
⊔1

7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
(Normativni točki dostopa sta v alternativnih pisavah, cirilici in latinici. V sistemu
COBISS.BG uporabljajo še tretjo normativno točko dostopa, ki je v bolgarski
cirilici, zato se nahaja v ločenem zapisu. Zapisa sta med seboj povezana preko
polja 700.)
7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881
310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881
310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881
(Normativna točka dostopa je v bolgarski cirilici. Izvirna oblika imena je v ruski
cirilici skupaj z alternativno latinično obliko.)
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