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318 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ С ЦЕЛ 

ОПАЗВАНЕ НА ЕКЗЕМПЛЯРА 

Полето съдържа данни за опазването и консервацията на материала. Използва се главно за 

старопечатни издания. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

318 

 

Забележка за действия, предприети с цел 

опазване на екземпляра 

r 

 a Намеса nr 

 b Идентификация на намесата r 

 c Дата на намесата r 

 d Интервал на намесата r 

 
e Възможност за осъществяване на 

намесата 

r 

 f Основание за извършване на намесата r 

 h Отговорен орган или лице r 

 i Метод на намесата r 

 j Място на намесата r 

 k Изпълнител на намесата r 

 l Статус r 

 n Обхват на намесата r 

 
o Вид на единицата, която е подложена на 

намеса 

r 

 p Служебна бележка r 

 r Бележка, предназначена за ползвателя r 

 0 Сигнатура на екземпляра* nr 

 5 Институция, която съхранява екземпляра nr 

 9 Инвентарен номер на екземпляра* nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

318a  Намеса 

Описание на намесата. 
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318b  Идентификация на намесата 

Код или описание, предназначен за идентифициране на специфично действие, който 

може да бъде свързан и с интервала, през който то е извършено, напр. код за проект. 

 

 

318c  Дата на намесата 

Код за време във формат ISO (година, месец и ден). 

 

 

318d  Интервал на намесата 

Подполето се използва, когато времето не може да се изрази с точна дата, напр. в края на 

академичния семестър или на всеки пет години (Пример 7). 

 

 

318e  Възможност за осъществяване на намесата 

Подполето се използва, когато времето се отнася до непредвидимо събитие, напр. след 

получаване на пълния комплект (Примери 3, 6). 

 

 

318f  Основание за извършване на намесата 

Подполето съдържа текст или посочване на правило и др., според които е извършена 

намесата (Пример 4). 

 

 

318h  Отговорен орган или лице 

Подполето съдържа наименованието на лицето, институцията, поста или длъжността в 

институцията, които носят отговорност за извършване на намесата. (Пример 7). 

 

 

318i  Метод на намесата 

Метод на извършване на намесата (Пример 6). 

 

 

318j  Място на намесата 

Място на извършване на намесата (Пример 8). 
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318k  Изпълнител на намесата 

Името на лицето или наименованието на организацията, които изпълняват намесата 

(Примери 4, 8). 

 

 

318l  Статус 

Състоянието на описваните материали преди или след намесата (Примери 1, 2, 4). 

 

 

318n  Обхват на намесата 

Подполето се използва, когато намесата засяга само част от библиографската единица 

(Пример 5). 

 

 

318o  Вид на единицата, която е подложена на намеса 

Подполето се използва, когато намесата засяга само част от библиографската единица 

(Пример 5). 

 

 

318p  Служебна бележка 

Забележка за предприетата намеса, която не се показва за ползвателите и е 

предназначена за каталогизаторите. 

 

 

318r  Бележка, предназначена за ползвателя 

Забележка за намесата, която се показва за ползвателите (Пример 8). 

 

 

3180  Сигнатура на екземпляра* 

Когато институцията притежава повече от един екземпляр, в подполето се въвежда 

сигнатурата на екземпляра, за който се отнасят данните в полето. 

 

 



318 COMARC/B 

318 - 4 © IZUM, юни 2006, Прев. на англ.: септ. 2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007 

3185  Институция, която съхранява екземпляра 

Наименованието на институцията в кодирана форма. Тъй като няма международно 

приети кодове, за българските библиотеки се използва национален код (сигла). 

 

 

3189  Инвентарен номер на екземпляра* 

В подполето се въвежда инвентарният номер на екземпляра, за който се отнасят данните 

в полето. Той служи за връзка с данните за състоянието на фонда. Когато се описва 

екземпляр в повече части, който има повече инвентарни номера, те се разграничават с 

точка и запетайка „;”. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Приема се, че записът се прави за идеалното копие. Данните в поле 318 се отнасят само до 

конкретния екземпляр. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

141 СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКЗЕМПЛЯРА 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до специфичните характеристики на екземпляр от 

старопечатно монографично издание. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

318 ⊔⊔ aСъстоянието проверено c19911121 lТекстът  на петна, подвързията 

запазена, повреда от вода 5QL/P18  

2.  

318 ⊔⊔ aРеставрирано c1991 lс оригинала не се обслужва 5CA/U-1 

3.  

318 ⊔⊔ aПроверка на състоянието eслед депозиране на целия комплект 5CA/U66  

4.  

318 ⊔⊔ aСъстоянието проверено c19911121 lподвързията запазена fSCAN kCCM 

5Uk 

(Състоянието е проверено от сътрудник на библиотеката с инициали CCM 

като част от проект наречен SCAN.)  
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5.  

318 ⊔⊔ aДезинфекция чрез опушване n12 oархивни кутии c19861010 5LO/N-1 

6.  

318 ⊔⊔ aОтчислено eпет години след прекратяване на издаването iунищожено 

5CaQQCT 

7.  

318 ⊔⊔ aПроверка dведнъж на 5 години hАрхивен отдел 5CaQQCT 

8.  

318 ⊔⊔ aЕкспонат c19980401-19981231 jVictoria & Albert Museum kJStC 

rпредоставен на Victoria and Albert Museum от 1 април 1998 до края на 

годината 5CaQQCT 
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