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330 АНОТАЦИЯ ИЛИ РЕЗЮМЕ 

Полето съдържа анотация, резюме или кратко описание на съдържанието на библиографската 
единица. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
330  Анотация или резюме r 
 a Текст на забележката nr 
 f Автор на анотацията или резюмето* r 
 z Език* nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

330a  Текст на забележката 

Анотация, резюме или кратко съдържание на единицата, чийто код е въведен в подполе 
330z – Език на същото поле.  

 
 

330f  Автор на анотацията или резюмето* 

Името на автора на анотацията или резюмето, когато той не е автор на описваната 
библиографска единица. 

 
 

330z  Език* 

Трисимволен код за езика, на който са написани анотацията или резюмето. 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето може да съдържа всякакъв вид резюмета - информативни, индикативни, критични, 
оценъчни или анотации. Когато се въвежда повече от една забележка, всяка една от тях се въвежда 
поотделно в повтарящо се поле 330. 

Математическите и другите специални символи в поле се въвеждат според правилата на LATEX1. 
Началото и края на въвеждането на тези символи се означава с едновременно натискане на 
клавишите CTRL+Т, при което се изписва символът “ромб” (♦). 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

327 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ 

Полето се използва за въвеждане на данни за отделните съставни части на библиографската 
единица, а не за анотация или резюме. 

 

 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

330 ⊔⊔ aИзползват се куклeни герои за обучение по безопасност. За начално 
 училище. 

2.  

330 ⊔⊔ aОпределя и илюстрира направления в различни модернистични 
стилове в американската живопис. Обяснява осъществяването на тези 
стилове най-вече с използването на цвят и форма, като пренебрегва 
открояващи се сюжети. 

3. * COBISS.SI-ID=512 

330 ⊔⊔ zslv aInformacijski sistem je vez med izvajalnim in upravljalnim sistemom 
poslovnega sistema. ... Predlagane so nekatere smernice za sprožitev in 
usklajevanje prizadevanj za racionaliziranje povezav informacijskega sistema   
delovne organizacije z informacijskimi sistemi v njenem okolju. 

330 ⊔⊔ zeng aThe information system is a link between the operative and managing 
system within the business system. ... The article suggests some orientations to 
start and coordinate the endeavours intended to rationalize the connection of the 
information system of a working organization with other information systems in 
its environment. 
(Представено е кратко съдържание на библиографската единица на 
словенски и англиийски.) 

                                                 
1 Препоръчителна литература: 

1. Marko Razpet: Sedi in piši z LATEX-om!, Ljubljana, 1991 
2. Leslie Lamport: LATEX, a document preparation system, user's guide & reference manual Reading, Mass. 

[etc.], 1986 
3. Paul W. Abrahams: TEX for the Impatient, Reading, Mass. [etc.], 1990 
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4. * COBISS.SI-ID=5842521 

330 ⊔⊔ zslv aV članku je dokazano, da se da vsak končen 2-dimenzionalen celični 
kompleks ♦$K$♦ s ciklično drugo kohomologijo ♦$Hˆ2(K)$♦ krotko vložiti v ♦$\ 
RRˆ4$♦. 

330 ⊔⊔ zeng aWe prove that every finite 2-dimensional cell complex ♦$K$♦ with cyclic 
second cohomology ♦$Hˆ2(K)$♦ embeds in ♦$\ RRˆ4$♦ tamely. 
(В библиографията се изписва следния запис: V članku je dokazano, da se da 
vsak končen 2-dimenzionalen celični kompleks K s ciklično drugo kohomologijo 
H2(K) krotko vložiti v ℝ4. - We prove that every finite 2-dimensional cell complex 
K with cyclic second cohomology H2(K) embeds in ℝ4 tamely.) 

5. *  

330 ⊔⊔ zslv aRazglednica prikazuje zunanjost in notranjost Marijine cerkve v Petrovčah. 
fBranko Goropevšek 

330 ⊔⊔ zeng aThe postcard shows the exterior and interior of St. Mary's Church in 
Petrovče. fBranko Goropevšek 

6. * COBISS.SR-ID=1577999 

330 ⊔⊔ zscr aSavremeni problemi organizacije rada na proizvodnim trakama nužno 
uključuju i probleme humanizacije koja se zasniva na rezultatima 
interdisciplinarnih istraživanja odnosa u sistemu Čovek – mašina – okruženje. ...  

330 ⊔⊔ zeng aContemporary problems of organization of work on assembly lines 
necessarily include the problems of humanization based on the results of 
multidisciplinary research of relations in the system Man – machine – 
environment. ...  

7. * COBISS.MK-ID=1208644 

330 ⊔⊔ zmac aProblemot na graničnite vrednosti na analitičkite funkcii i graničnite 
vrednosti na analitičkite funkcii vo smisla na distribucii e eden od najistražuvanite 
problemi vo matematičkata analiza. ...  

330 ⊔⊔ zeng aThe problem of boundary values of analytic functions and boundary values 
of analytic functions in a distributional sense is one of the most explored problems 
in mathematical analysis. ... 
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