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305  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗДАНИЕТО И БИБЛИОГРАФСКАТА 

МУ ИСТОРИЯ** 

Полето съдържа забележка, отнасяща се до изданието на библиографската единица или до нейната 
библиографска история. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
305 

 
Забележка за изданието и библиографската 
му история 

r 

 a Текст на забележката nr 
 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

305a  Текст на забележката 

Забележка за изданието и библиографската история. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО  

Полето съдържа забележки за изданието на библиографската единица или за данни за 
произведенията, свързани с нея, когато в записа няма съответстващо поле за връзка от блок 4ХХ. 
Полето е повтарящо се за всяка забележка.  
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

300 ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА  

Вместо поле 305 може да се използва поле 300. 

311 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

Полето се използва за забележка за библиографската история на документа, отнасяща се до 
свързано поле. 

4XX БЛОК ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ  

Някои забележки за библиографската история на документа могат да се генерират от полетата в 
блок 4ХХ. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

305 ⊔⊔ aV. 2. 2nd ed. 
(Записът се отнася до монография в 3 тома, от които само том 2 е второ 
издание.) 

2.  

305 ⊔⊔ aPrevious ed.: 1978 
(Библиографската единица е публикувана през 1980 г. Преди това е 
публикувана през 1978 г. под същото заглавие.) 

3.  

305 ⊔⊔ aOriginally published: London : Constable, 1957 

4.  

305 ⊔⊔ a„Временен проект за експериментално използване, който все още не 
е утвърден от Комитета за административна практика” - Предговор  
(Забележка, взета от самата библиографска единица. Забележката е 
поставена в кавички и е посочен източника, от който е взет цитатът.) 

5.  

305 ⊔⊔ a„Five of the stories were published in the compiler's T'ai-wan pen-ti tso-chia 
tuan-p'ien hsiao-shuo hsun" published in 1972” - CIP data 
(Понеже забележката е взета от данните на каталогизацията в 
изданието (CIP), източникът им е посочен.) 

6. * COBISS.SI-ID=2078132 

305 ⊔⊔ aPosnela filmska družba: Columbia pictures 
(Забележка в запис за видеокасета, издадена в Словения.) 
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