
COMARC/B   328 

© IZUM, август 2009, Прев. на англ.: окт. 2009, Прев. на бълг.: дек. 2009 328 - 1  

 

328  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ДИСЕРТАЦИЯ (ТЕЗА) 

Полето съдържа забележка, показваща че библиографската единица е теза или дисертация. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
328  Забележка за дисертация (теза) r 
 a Текст на забележката nr 
 d Година на защита nr 
 e Година на промоция (утвърждаване от 

ВАК)* 
nr 

 f Научна степен* nr 
 g Научна област (шифър)* nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

328a  Текст на забележката 

Забележка, отнасяща се до дисертация или теза. Тя може да съдържа научната степен, за 
която е представена и академичната институция, която е присъдила званието. 

 
 

328d  Година на защита 

Дата на защитата на докторската дисертация (година; месец и ден - ако са известни). 

 
 

328e  Година на промоция (утвърждаване от ВАК)* 

Дата на промоцията на докторската дисертация (година; месец и ден - ако са известни). 
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328f  Научна степен* 

Научна степен, получена след защита на докторска дисертация (доктор по математика, 
доктор на математическите науки) (Примери 2, 3, 4). 

 
 

328g  Научна област* 

Научна област на научното звание, напр. биология, социология (Примери 2, 3, 4). 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

105b ТЕКСТ – МОНОГРАФИИ. Кодове за формата на съдържанието 

Когато библиографската единица е дисертация или теза, подполето съдържа код „m” , който 
означава формата на съдържанието – докторска дисертация. Това поле съдържа код, който 
отразява формата на съдържанието. За дисертации се попълва код "m" или "mb31". 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=7746897 

200 0⊔ aOpština između norme i stvarnosti fGordana Siljanovska-Davkova 
328 ⊔⊔ aDokt. disert., Pravna fak., Ljubljana 

(В поле 200 няма сведение, че публикацията е дисертация; затова това е 
посочено в забележка.) 

2. * COBISS.SI-ID=111723520 

200 0⊔ aNietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi edoktorska disertacija fMatevž 
Kos 

328 ⊔⊔ aUniv. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno 
teorijo d20010309 fdr. znanosti gprimerjalna književnost in literarna teorija 
(В поле 200 има сведение, че публикацията е дисертация и затова не е 
необходимо да се прави забележка.) 

3. * COBISS.SI-ID=512059273 

328 ⊔⊔ aUniv. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo d2002 fdr. 
naravoslovnih znanosti gbiologija 

4. * COBISS.SR-ID=28359183 

328 ⊔⊔ aUmnoženo za odbranu 
328 ⊔⊔ aArhitektonski fak., Univ. u Beogradu d2004 fdr tehničkih nauka garhitektura i 

urbanizam 
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