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321  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕФЕРИРАНЕ И ПОЗОВАВАНИЯ В 

ДРУГИ РЕСУРСИ 

Полето съдържа данни за външни ресурси, в които има показалци или резюмета на описваната 
библиографска единица. За редките издания бележката може да съдържа библиография, каталог и 
др., където дадената единица е цитирана или описана. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
321  Забележка за рефериране и позовавания в 

други ресурси 
r 

 a Текст на забележката nr 
 x ISSN nr 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
 Вид на информацията 

# Без сведения 
0 Информация за рефериране в друг ресурс 

1 

1 Цитат в библиография, каталог 
2 - - 

 

Индикатор 1означава размера на описанието, което ще се намери във външния ресурс. 

Стойността „#” означава, че в полето е въведен свободен текст (Пример 1).  

Стойността „0” означава, че библиографската единица е реферирана във външния ресурс (Пример 
2). На стойността на индикатора отговаря въвеждащият израз „Реферирано в:”. 

Стойността „1” означава, че библиографската единица е цитирана във външния ресурс (Пример 3). 
На стойността на индикатора отговаря въвеждащият израз „Цитирано в:”. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

321a  Текст на забележката 

Данни за външния източник, в който библиографската единица е реферирана или 
цитирана.  
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321x  ISSN 

ISSN на външния ресурс. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Въвеждащият израз не се генерира автоматично и затова при нужда се въвежда от каталогизатора. 
Полето се повтаря когато трябва да се въведе повече от един външен ресурс. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

320 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА БИБЛИОГРАФИИ/ПОКАЗАЛЦИ/РЕЗЮМЕТА В ОПИСВАНИЯ 
РЕСУРС 

Полето съдържа забележки за библиографии, показалци и/или резюмета, които са част от 
описваната библиографска единица. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

321 #⊔ aFor a list of contents see Heyer. Historical sets, collected editions and 
monuments of music 
(Комплект от музикални партитури, описани в друга публикация.) 

2.  

321 0⊔ aApplied science and technology index x0003-6986 
321 0⊔ aBiography index x0006-3053 
321 0⊔ aChemical abstracts x0009-2258 
321 0⊔ aIndex medicus x0019-3879 
321 0⊔ aInternational packaging abstracts x0260-7409 
321 0⊔ aReaders' guide to periodical literature x0034-0464 

(Продължаващ ресурс, включен в реферативни издания на различни 
служби.) 

3.  

321 1⊔ aReuss, E. Bib. Novi. Testamenti Graeci, p. 35 
321 1⊔ aRudolphi, E.C. Froschauer, 336 
321 1⊔ aDarlow & Moule, II, p. 586 

(Рядка книга, цитирана в няколко стандартни библиографии.) 

4. * COBISS.SI-ID=13295970 

200 1⊔ aThe classical journal 
321 0⊔ aEducation index x0013-1385 
321 0⊔ aAnnual bibliography of English language and literature x0066-3786 
321 0⊔ aBook review index x0524-0581 
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321 0⊔ aIndex to book reviews in the humanities x0073-5892 
321 0⊔ aMLA international bibliography of books and articles on the modern languages 

and literatures (Complete edition) x0024-8215 

5. * COBISS.SI-ID=126397696 

321 1⊔ aBibliografski citat: Škafar, Bibliografija prekmurskih tiskov od 1715 do 1919, 
Ljubljana 1978, št. 2 

6. * COBISS.SR-ID=6892295 

321 0⊔ aIndeksira: Arts & Humanities Citation Index x0162-8445 
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