
COMARC/B 301 

 

301  ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО 

ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ НОМЕР 

Полето съдържа забележка за идентификационен номер, посочен в библиографската единица или 
записа. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
301  Забележка, отнасяща се до 

идентификационния номер 
r 

 a Текст на забележката nr 
 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

301a  Текст на забележката 

Забележката се отнася за всеки идентификационен номер, който е посочен в документа 
или му е присъден. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето може да се използва за отбелязване на самия номер, когато той не може да бъде въведен в 
нито едно от полетата от 010 да 071, които са предназначени за идентификационни номера или за 
коментар, свързан с определен номер. Когато се налага да се включат забележки за повече от един 
номер, всяка от тях се въвежда в повторено поле 301.  

Идентификационният номер може да се предхожда от подходящ въвеждащ израз, напр.: „Contract 
number:” или „Ref. nr.:”. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

0XX БЛОК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

Препоръчва се данните да се въвеждат в Блока за идентификация само когато са в структуриран 
вид. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

071 20 aB. & H. 8797 bBreitkopf & Härtel 
071 20 aB. & H. 8798 bBreitkopf & Härtel 
071 20 aB. & H. 8799 bBreitkopf & Härtel 
071 20 aB. & H. 8800 bBreitkopf & Härtel 
071 20 aB. & H. 8801 bBreitkopf & Härtel 
301 ⊔⊔ aPlate no.: B. & H. 8797-8801 

(Поредица от номера на издателя за нотни издания, въведани в повтарящо 
се поле 071. В поле 301 е въведена обща забележка за всички номера на 
издателя.) 

2. *  

301 ⊔⊔ aInt. št.: 21/185-91-TS 
712 01 aLjubljana bMestna občina 4400 

(Община Любляна е поръчала проучване под номер 21/185-91-TS.)  

3. * COBISS.SI-ID=31930112 

301 ⊔⊔ aŠtevilka pogodbe: C1-0509-487-90 
301 ⊔⊔ aŠtevilka pogodbe: C1-0509-121-89 

(Докладът за резултатите от изследване има два номера на договора:  C1-
0509-487-90 и C1-0509-121-89.) 

4. * COBISS.SI-ID=1313633 

301 ⊔⊔ aŠt. patenta: 20404 

5. * COBISS.SR-ID=195265543 

301 ⊔⊔ aBroj za cirkulaciju: AD/C/Y5389Tri/1/5.04/4000 

 


	301  Забележка, отнасяща се до идентификационния номер
	ПОДПОЛЕТА
	301a  Текст на забележката

	БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО
	СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА
	ПРИМЕРИ


