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421  ПРИЛОЖЕНИЕ 

Полето се използва за осъществяване на връзка между каталогизираната библиографска единица и 

нейното приложение. 

  

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

421  Приложение r 

 a Основно/ключово заглавие nr 

 x ISSN nr 

 1 Означение на полето r 

 

За продължаващи ресурси се използват подполетата a и x, а за монографии – подполето 1. 

 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - - 

2  Визуализиране на забележката 

0 Забележката не се визуализира 

1 Забележката се визуализира 

 

Когато стойността на индикатор 2 е 1 – Забележката се визуализира, се генерира забележка, която 

е съставена от въвеждащия текст „Приложение:”, заглавието и ISSN (ако той е въведен). 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

421a  Основно/ключово заглавие 

Наименование на приложението. 

 

 

421x  ISSN 

ISSN на приложението. 

 

 



421 COMARC/B 

421 - 2 © IZUM, дек. 2014, Прев. на англ.: ян. 2015, Прев. на бълг.: март 2016 

4211  Означение на полето 

Поле 421 е за връзка чрез въведени полета. В подполе 1 се попълва означението на 

полето, което се въвежда заедно с индикаторите. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Поле 421 се използва за въвеждане на сведения за по-големи приложения. Приложенията на 

продължаващите издания могат да бъдат обработвани като самостоятелни библиографски 

единици, а за приложенията на монографичните публикации не се прави отделен запис.  

При продължаващите ресурси се попълват подполета а и х, а при монографичните публикации – 

подполе 1. В полето за връзка се въвежда друго поле, като в подполе 1 се попълва означението на 

полето, което се въвежда, заедно с индикаторите. За да бъде полето правилно въведено, винаги 

трябва да бъдат попълнени всичките пет позиции, като три позиции са предназначени за цифрово 

означение на полето и две позиции за индикаторите 1 и 2 (когато не е предвиден индикатор се 

оставя пункт разстояние). Следват подполетата, които се отнасят към полето, което се въвежда.  

При монографичните публикации в поле 421 може да се въведат всички полета 2ХХ (без поле 207) 

и полетата 300, 337 и 500. При сортиране и търсене полетата, въведени в поле 421 се третират като 

обикновени полета. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

422 ПУБЛИКАЦИЯ, КЪМ КОЯТО Е ПРИЛОЖЕНИЕТО  

Полето съдържа сведения за публикацията, която има приложение, когато се описва 

приложението. 

 

 

ПРИМЕРИ 

Продължаващи ресурси: 

1. * COBISS.SI-ID=86807 

200 1⊔ aMoj mikro 

421 ⊔1 x1580-1349   (KT=Telekomunikacije (1999)) 

421 ⊔1 x1580-3457   (KT=Spletka.net) 

(Продължаващото издание „Moj mikro” има две приложения, въведени в 

поле 421.) 

2. * COBISS.SI-ID=5143554 

200 1⊔ aOtrok in družina erevija za družinsko in družbeno vzgojo 

421 ⊔1 x1580-5913   (KT=Trobentica (Ljubljana)) 

3. * COBISS.SR-ID=16907266 

200 1⊔ aVreme 

421 ⊔1 x0354-8171   (KT=Vreme zabave) 
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421 ⊔1 x0354-8155   (KT=Vreme dece) 

421 ⊔1 x0354-8104   (KT=Vreme kompjutera) 

 

Монографии: 

4. * COBISS.SI-ID=454677 

200 0⊔ aMastering Microsoft Outlook 2000 fGini Courter, Annette Marquis 

215 ⊔⊔ aXXVIII, 1023 str. cilustr. d24 cm 

421 ⊔1 12000⊔ aMastering Microsoft Outlook 2000 bElektronski vir 1215⊔⊔ a1 optični 

disk (CD-ROM) cbarve, zvok 13001⊔ aNasl. z nasl. ekrana 

(CD-ROM приложение към книга.) 

Описанието изглежда така: 

– – Mastering Microsoft Outlook 2000 [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve, zvok  

      Nasl. z nasl. ekrana 

5. * COBISS.SI-ID=61820160 

200 1⊔ aOrientacijski tek f[avtorji prevodov in dopolnitev Boris Bauman … [et al.] gavtor 

predstavitve orientacijskega teka Krešo Keresteš] 

215 ⊔⊔ a84 str. cilustr. d30 cm 

421 ⊔1 12001⊔ aSlovenija iKarte za orientacijski tek v Sloveniji bKartografsko gradivo 

1205⊔⊔ a8. popravljena izd. 1206⊔⊔ a1:750.000 1215⊔⊔ a1 zvd d30 x 40 cm, 

zložen na 30 x 20 cm 1300⊔⊔ aZvd. vsebuje samo seznam kart 

(В поле 421 е въведена информация за приложение – карта.) 

6. * COBISS.SR-ID=100930316 

200 1⊔ aOEBSov Vodič kroz ekološko zakonodavstvo eza svakoga ekako podržati izradu 

Zakona za zaštitu životne sredine i formiranje ministarstva edobar primer iz 

prakse i analiza uspešnog projekta iz Srbije (Savezna Republika Jugoslavija) 

f[fotografije Svetlana Dingarac gprevodioci Biljana Ledeničanin ... et al.] 

215 ⊔⊔ a63 str. cfotogr. d28 cm eprilozi ([6] razglednica) 

421 ⊔1 12000⊔ aZagađenje zahteva rešenje bElektronski izvor 1215⊔⊔ a1 elektronski 

optički disk (DVD-ROM) cslika, zvuk d12 cm 

421 ⊔1 12000⊔ aZakon o sistemu zaštite životne sredine u Srbiji (SRJ) bElektronski izvor 

1215⊔⊔ a1 elektronski optički disk (mini CD-ROM)  

(Изданието има две приложения(DVD-ROM и CD-ROM), чието описание е 

специфично и затова те са въведени в подполета 421. Към 

библиографската единица са приложени пощенски картички и е предвидено 

те да се ползват заедно с нея (подполе 215e).) 

7. * COBISS.SR-ID=8585218 

200 0⊔ aKnjigovodstvo 2 fMaja Safret 

215 ⊔⊔ a255 str. ctabele d24 cm 

421 ⊔1 12001⊔ aKontni plan es analitičkim kontima za poduzeća 1215⊔⊔ a27 str.  

(В поле 421 са въведени данни за печатно приложение.) 
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