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320  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА 

БИБЛИОГРАФИИ/ПОКАЗАЛЦИ/РЕЗЮМЕТА В 

ОПИСВАНИЯ РЕСУРС 

Полето съдържа забележка за наличие на библиография, показалец или резюме в библиографската 
единица.  
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ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
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описвания ресурс 
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Индикатори** 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Индикатор за изход ** 

0 Изписва се на каталожната картичка и в 
библиографиите. 

1 

1 Изписва се на каталожната картичка. 
2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

320a  Текст на забележката 

Забележка за библиография, показалец или резюме в свободен текст. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Забележките за всеки различен вид допълнение се въвеждат поотделно, в повтарящо се поле 320. 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

105 ТЕКСТ – МОНОГРАФИИ 

Полето съдържа кодирани данни, които показват дали библиографската единица съдържа 
библиография или показалец.  

321 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕФЕРИРАНЕ И ПОЗОВАВАНИЯ В ДРУГИ РЕСУРСИ 

Тук се въвежда забележка, отнасяща се за показалци и резюмета извън описваната библиографска 
единица. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

320 ⊔⊔ aБиблиография: с. 210 

2.  

320 ⊔⊔ aВключва библиографски позовавания 

3.  

320 ⊔⊔ aСъстои се главно от библиографии 

4. * COBISS.SI-ID=507765 

320 ⊔⊔ aKazali 
(Изразът „показалец” или „показалци” се използва за всички видове 
показалци (на имената на авторите,азбучно-предметни и др.). Не се 
въвеждат сведения за страници със съдържания.) 

5. * COBISS.SI-ID=213438976 

320 ⊔⊔ aBibliografija na koncu poglavij 
320 ⊔⊔ aKazalo 
320 ⊔⊔ aPovzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Sunto 

(Поле 320 е повторено за всеки отделен вид информация за допълнение към 
съдържанието. За резюметата са използвани изрази, взети от изданието.) 

6. * COBISS.SI-ID=547935 

320 ⊔⊔ aBibliografija: f. 62 
320 ⊔⊔ aKazalo 
320 ⊔⊔ aIzvleček ; Abstract 

7. * COBISS.SR-ID=80496908 

320 ⊔⊔ aBibliografija: str. 395-396 
320 ⊔⊔ aRegistri. 

8. * COBISS.SR-ID=29153551 

320 ⊔⊔ aBibliografija: listovi 129-138 
320 ⊔⊔ aSummary ; Rezime 

9. * COBISS.MK-ID=138250 

320 ⊔⊔ aBibliografija kon oddelni trudovi 
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