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311  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СВЪРЗАНО ПОЛЕ  

Полето съдържа забележка, която се отнася до едно от полетата за връзка в блок 4ХХ. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
311  Забележка за свързано поле r 
 a Текст на забележката nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

311a  Текст на забележката 

Забележка за свързано поле. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето съдържа забележки, които са свързани с данните, намиращи се в блок 4XX. Тези полета се 
използват за отразяване на отношението между описваната библиографска единица и свързаната с 
нея единица. Ако забележката, която трябва да бъде генерирана от поле от блок 4ХХ не изразява 
по подходящ начин връзката и свързаната с нея библиографска единица, забележката се въвежда в 
поле 311 (индикаторът на съответстващото/-ите поле/-та в блок 4ХХ получава стойност 0, така че 
забележката да не се генерира от тези полета автоматично). Най-често поле 311 се използва за 
въвеждане на забележка за полето за връзка 488, т.е. за обяснение на връзката между описваната 
библиографска единица и единицата, въведена в поле 488. Полето е повтарящо се за всяка 
следваща забележка. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

305 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗДАНИЕТО И БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ** 

Това поле се използва за забележки за библиографската история, които не се отнасят до полетата 
за връзка 

4XX БЛОК ЗА ВРЪЗКА  МЕЖДУ ЗАПИСИТЕ 
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ПРИМЕРИ 

1.  

311 ⊔⊔ a„Produced in conjunction with the „Bloodstock breeders' annual”.” 
488 ⊔0 aBloodstock breeders' annual 

(В поле 311 се обяснява връзката между описваната единица и свързаната 
с нея единица. В записа за библиографската единица, озаглавена „The 
stallion review”, в поле 488 е въведана библиографска единица със заглавие 
„Bloodstock breeders' annual”. Стойността на индикатора в поле 488 е 0 – 
забележката не се визуализира.) 
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