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243 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME/
DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA
BESEDILA
Polje vsebuje normativno točko dostopa za ime/dogovorjeni naslov za predpisovalna pravna in religiozna
besedila, izdana pod določeno jurisdikcijo (običajno države) ali cerkvijo. Normativne točke dostopa za
pravna in religiozna besedila so običajno oblikovane z imenom jurisdikcije ali cerkve in z dogovorjenim
naslovom.
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PONOVLJIVOST

Normativna točka dostopa – ime/dogovorjeni
naslov za pravna in religiozna besedila
Začetni element
Podrazdelek
Dodatek k imenu ali kvalifikator
Datum pravnega dokumenta ali različice
Naslov podrejenega dela
Oblikovni podrazdelek
Razni podatki
Dogovorjeni naslov
Jezik osnovnega dela točke dostopa
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Indikatorji
INDIKATOR

VREDNOST

1
2

1
2

POMEN

Način vnosa imena
ime, vneseno pod državo ali drugim
zemljepisnim imenom
ime, vneseno pod drugo obliko imena

Vrednost 1 drugega indikatorja se uporablja pri zemljepisnih imenih pod jurisdikcijo.
Vrednost 2 drugega indikatorja se uporablja pri imenih cerkva.

OPIS PODPOLJ
Podpolje 9 je opisano v poglavju Kontrolna podpolja.

243a Začetni element
Začetni element imena jurisdikcije, pod katerim so objavljeni vsi zakoni in drugi zakonski
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predpisi. Podpolje je obvezno.

243b Podrazdelek
Ime, kadar vključuje hierarhijo, nižjega nivoja v hierarhiji jurisdikcije, pod katero so izdani
zakoni in drugi zakonski predpisi. Podpolje ponovimo, kadar sta v hierarhiji več kot dva nivoja.

243c Dodatek k imenu ali kvalifikator
Kakršenkoli dodatek, ki ga je k imenu jurisdikcije, pod katero so izdani zakoni in drugi
zakonski predpisi, zaradi razlikovanja homonimnih jurisdikcij dodal katalogizator.

243f Datum pravnega dokumenta ali različice
Datum pravnega dokumenta ali različice, kadar je dodan v normativno točko dostopa za
dogovorjeni naslov (gl. primera 2, 4).

243i Naslov podrejenega dela
Naslov podrejenega dela, če je enota, na katero se dogovorjeni naslov nanaša, le del dela,
poimenovanega z dogovorjenim naslovom (gl. primer 2). Ponovljivo za nadaljnjo delitev (gl.
primer 3).

243l Oblikovni podrazdelek
Standardna fraza, ki jo dodamo točki dostopa za dodatno označitev dogovorjenega naslova.

243n Razni podatki
Informacije, ki jih ne moremo vnesti v kako drugo podpolje.

243t Dogovorjeni naslov
Normativna oblika dogovorjenega naslova za besedilo, ki ga katalogiziramo.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA
Polje vsebuje prednostno obliko imena/dogovorjenega naslova, ki je določena v skladu z nacionalnimi
opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak.
Osnovni del točke dostopa, ki identificira ime/dogovorjeni naslov za pravna in religiozna besedila, tvori
vsebina podpolj a, b, e in i.

SORODNA POLJA
443
543
743

VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN
RELIGIOZNA BESEDILA
SORODNA TOČKA DOSTOPA – IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN
RELIGIOZNA BESEDILA
NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA V DRUGEM JEZIKU IN/ALI PISAVI –
IME/DOGOVORJENI NASLOV ZA PRAVNA IN RELIGIOZNA BESEDILA

PRIMERI
1.
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⊔1

aPortugal tLeis, decretos, etc.
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aPortugal tLeis, decretos, etc. iCódigo de processo penal f1987
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⊔2

aCatholic church tLiturgy iMissale iKyriale
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a2
aFrancija tUstava f1791
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a2
aTrst (Italija : mestna občina) tStatusi
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