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300  ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА 

Полето съдържа обща забележка, отнасяща се до библиографската единица или до 

библиографския запис, създаден за нея.  

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

300  Обща забележка r 

 a Текст на забележката nr 

 

Индикатори** 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за изход** 

0 Изписва се на каталожната картичка и в 

библиографиите.  

1 Изписва се на каталожната картичка. 

2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

300a  Текст на забележката 

Обща забележка в свободен текст. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Всяка отделна забележка се въвежда като се повтаря поле 300. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

Виж другите полета за забележки.  
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ПРИМЕРИ 

1.  

300 ⊔⊔ aSkeleton outline of events contemporary of Lady Margaret Roper (Alexander 

Alesius) : (1 folded leaf) in pocket 

(Забележка за придружителен материал.)  

2.  

300 ⊔⊔ aСъдържа подробности за породите ловджийски кучета; страните, откъдето 

произхождат; разкази и сведения за бивши собственици на такива кучета във 

Великобритания, Ирландия, Америка, Европа; резултати от киноложки 

изложби; три карти, показващи границите на разпространение на кучета за 

лов на лисици и една за разпространението на кучетата за лов на зайци. 

3. * COBISS.SI-ID=7722753 

300 ⊔⊔ aPrevod dela: Der Teil und das Ganze 

300 ⊔⊔ aSpremna beseda k slovenskemu prevodu / Miroslav Adlešič: str. 271-278 

(Забележка за оригинално заглавие, посочено в изданието и забележка за 

допълнение към съдържанието. Информацията за броя на страниците се 

въвежда винаги след заглавието и сведението за отговорност.) 

4. * COBISS.SI-ID=215758080 

300 ⊔⊔ aIzv. stv. nasl.: Brandvägg; prevedeno iz angl. 

(Забележка за оригинално заглавие, което не е посочено в описваното 

издание.) 

5. * COBISS.SI-ID=520542 

300 ⊔⊔ aReferati v slov. ali srbohrv.; povzetki v jeziku referatov in v angl. 

(При материали от конференци, забележката за езиците на изданието (с 

докладите) и забележката за езиците на резюметата са обединени в една 

забележка.) 

6. * COBISS.SR-ID=200125703 

300 ⊔⊔ aGot. 

(Забележка за азбуката.) 

7. * COBISS.MK-ID=60709386 

001 ⊔⊔ 7cc 

300 ⊔⊔ aPrevod na deloto: L
FLa femme rompue / Simone de Beauvoir 

300 ⊔⊔ aBeleška za avtorot: str. 236-237 

(Записът се визуализира на македонска кирилица и това е отбелязано чрез 

кода, въведен в подполе 0017. Първата забележка съдържа оригиналното 

заглавие, което трябва да се визуализира на латиница. В записа данните, 

които се показват на латиница трябва да се отбелязват (знак L
F).) 
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