SEZNAM POLJ
0XX BLOK ZA IDENTIFIKACIJO
Blok vsebuje podatke, ki identificirajo zapis ali v zapisu opisano entiteto.
001 Uvodnik zapisa
035 Kontrolne številke zapisov iz drugih sistemov

1XX BLOK ZA KODIRANE PODATKE
Blok vsebuje polja s kodiranimi podatki, ki se nanašajo na zapis ali na entiteto, opisano v zapisu.
100
101
102
106
120
150
152
190
191

Splošni podatki o obdelavi
Jezik entitete
Nacionalnost entitete
Osebno ime/ime korporacije kot predmetna oznaka
Kodirani podatki za osebno ime
Kodirani podatki za ime korporacije
Pravila
Datum rojstva*
Datum smrti*

2XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA
Blok vsebuje točko dostopa, za katero je zapis kreiran. V normativnem zapisu je to normativna točka
dostopa, v splošnem pojasnjevalnem zapisu pa pojasnjevalna točka dostopa.
200 Normativna točka dostopa – osebno ime
210 Normativna točka dostopa – ime korporacije

3XX BLOK ZA OPOMBE
Blok vsebuje opombe, ki so namenjene uporabnikom in ki: 1) pojasnjujejo odnos med točko dostopa v
polju 2XX in drugimi točkami dostopa; 2) so v pomoč pri identifikaciji entitete, opisane v normativnem
zapisu.
300 Opomba
320 Splošna pojasnjevalna opomba
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330 Opomba o pomenskem obsegu
340 Opomba o biografiji in delovanju

4XX BLOK VARIANTNIH TOČK DOSTOPA
Blok vsebuje variantne točke dostopa, s katerih je treba uporabnika napotiti na normativno točko dostopa
v polju 2XX.
400 Variantna točka dostopa – osebno ime
410 Variantna točka dostopa – ime korporacije

5XX BLOK SORODNIH TOČK DOSTOPA
Blok vsebuje sorodne točke dostopa, ki so bibliografsko povezane z normativno točko dostopa v polju
2XX.
500 Sorodna točka dostopa – osebno ime
510 Sorodna točka dostopa – ime korporacije

6XX BLOK ZA KLASIFIKACIJSKE OZNAKE
Blok vsebuje klasifikacijske oznake za normativno točko dostopa v polju 2XX.
686 Druge klasifikacije

7XX BLOK NORMATIVNIH TOČK DOSTOPA V DRUGIH
JEZIKIH IN/ALI PISAVAH
Blok vsebuje normativne točke dostopa v drugih jezikih, ki so povezane s točko dostopa v polju 2XX.
700 Normativna točka dostopa v drugem jeziku in/ali pisavi – osebno ime

8XX BLOK ZA INFORMACIJE O VIRU PODATKOV
Blok vsebuje informacije o virih, v katerih je bil podatek o točki dostopa najden, ter druge opombe, ki
niso namenjene uporabnikom, temveč katalogizatorjem.
810
815
820
830
835
836
856

Podatek je v:
Podatka ni v:
Informacija o uporabi ali pomenskem obsegu
Splošna katalogizatorjeva opomba
Informacija o izbrisani točki dostopa
Informacija o nadomeščeni točki dostopa
Elektronska lokacija in dostop
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9XX BLOK ZA NACIONALNO RABO
Blok vsebuje podatke, ki so lokalnega pomena in niso namenjeni mednarodni izmenjavi.
911
915
916
990
992

Vir imena*
Nepovezana kazalka – osebno ime*
Opomba o konverziji*
Prevezave*
Polje za lokalne potrebe*

© IZUM, oktober 2012

Seznam polj - 3

