
COMARC/B 520

520  PREJŠNJI NASLOV

Polje vsebuje zgodnejši naslov integrirnega vira, kadar stvarni naslov v obstoječem zapisu nadomestimo
z novim.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
520 Prejšnji naslov r

a Prejšnji stvarni naslov nr
e Dodatek k naslovu r
h Oznaka podrejenega dela nr
i Naslov podrejenega dela nr
j Letniki ali datumi prejšnjega naslova nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Izpis opombe

0 Opomba se ne izpiše
1

1 Opomba se izpiše
2 Ni definiran

Če je vrednost prvega indikatorja nastavljena na "1" – Opomba se izpiše, bo ta opomba sestavljena iz uvodne
fraze "Prejšnji naslov: " in podatkov iz polja 520.

OPIS PODPOLJ

520a  Prejšnji stvarni naslov

Prejšnji stvarni naslov integrirnega vira.

520e  Dodatek k naslovu

Podnaslovi in drugi dodatki k naslovu, ki se pojavljajo ob stvarnemu naslovu prejšnjega naslova
v podpolju a.
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520h  Oznaka podrejenega dela

Oznaka podrejenega dela, ki se nanaša na stvarni naslov v podpolju a.

520i  Naslov podrejenega dela

Naslov podrejenega dela, ki se nanaša na stvarni naslov v podpolju a.

520j  Letniki ali datumi prejšnjega naslova

Številčenje razpona letnikov v obdobju, ko je integrirni vir imel prejšnji naslov; če številčenja ni,
vnesemo časovne oznake. Vnesemo lahko oboje.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje uporabljamo takrat, ko se pri integrirnem viru spremeni naslov. Nov naslov vnesemo v polje 200,
prejšnjega pa prenesemo v polje 520. Nov zapis naredimo le v primeru, ko pride do spojitve dveh ali več
integrirnih virov ali ko se vir razdeli na dva ali več novih virov.

Polje ponovimo za vsak predhodni naslov.

SORODNA POLJA

43X POLJA ZA VNOS PREJŠNJIH NASLOVOV
Ta polja za povezovanje se uporabljajo za prejšnje naslove kontinuiranega vira, kadar je vsak prejšnji
naslov kontinuiranega vira ločena bibliografska entiteta in se vsak naslov katalogizira v ločenem
zapisu.

PRIMERI

1. *
200 1⊔ aUrad Republike Slovenije za meroslovje bElektronski vir
520 1⊔ aUrad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje

(Spletna stran Urada Republike Slovenije za meroslovje, bivšega Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje.)
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