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304  ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗАГЛАВИЕТО И 

СВЕДЕНИЯТА ЗА ОТГОВОРНОСТ** 

Забележка, отнасяща се до заглавието и/или сведението за отговорност във вида, в който те са 
въведени в поле 200 на записа. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
304 

 
Забележка, отнасяща се до заглавието и 
сведенията за отговорност 

r 

 a Текст на забележката nr 
 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

304a  Текст на забележката 

Забележка за заглавието и сведението/-ята за отговорност. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Може да се посочи източника, от който е взето заглавието или допълнителни думи в заглавието, 
които са били пропуснати в описанието. Може също да се коментира или разшири сведението за 
отговорност. Например, ако в библиографската единица са посочени повече от три имена, в поле 
200 се посочва само първото име, а останалите имена могат да се въведат в поле 304 (Пример 4). 
Полето се повтаря за всяка забележка. Според ISBD(ER) за електронните ресурси винаги трябва да 
се посочва източника на основното заглавие (Примери 5, 8).  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

305 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗДАНИЕТО И БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ 

Поле 305 се използва за подробности за предходни или по-късни заглавия, свързани със 
заглавието, въведено в поле 200. 
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В поле 314 се въвежда забележка, отнасяща се до сведения за интелектуалната отговорност, които 
не са посочени в поле 200. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

200 1⊔ aWho did/done it ea crime reader for students of English fCarlos A. Yoico, L. A. 
Morse 

304 ⊔⊔ aВ заглавието е зачеркната думата „done”. 
 (На заглавната страница заглавието е: „Who did/done  it”.) 

2.  

304 ⊔⊔ aCover title 
(Основното заглавие е взето от корицата.) 

3.  

304 ⊔⊔ aWritten by F. G. Cockman as if by Horace Mann 
(На заглавната страница на документа е написано: Midland Engineman by 
Horace Mann edited by F. G. Cockman. Известно е че документът е написан 
от F.G. Cockman, който е консултирал Horace Mann и пренаписал неговия 
разказ.) 

4.  

200 1⊔ aPhilosophy and literary criticism fedited by F. R. Leavis [et al.] 
304 ⊔⊔ aEdited by F. R. Leavis, A. C. Quine, A. Kenny and R. Quirk 

(Когато отговорността за произведениетое на повече от три лица, всички 
имена се въвеждат в забележка.) 

5.  

304 ⊔⊔ aTitle from home page 
(Забележката, в която се посочва източника на основното заглавие за 
електронни ресурси е задължителна според ISBD(ER).)  

6. * COBISS.SI-ID=11658142 

304 ⊔⊔ aNasl. na ov.: Live USA 
(Забележка за вариант на заглавието.) 

7. * COBISS.SI-ID=7209524 

200 1⊔ aSlovenjgraški izobraženci med obema vojnama bSlikovno gradivo 
304 ⊔⊔ aNasl. fotografije prepisan s hrbtne str. originala 

8. * COBISS.SR-ID=126255372 

304 ⊔⊔ aNasl. sa naslovnog ekrana. 
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