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423  ИЗДАДЕН С ... 

Полето се използва за въвеждане на данни за библиографски единици, които са издадени заедно с 

описваната единица. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

423  Издаден с … r 

 1 Означение на полето r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1 - - 

2  Визуализиране на картичка с 

допълнително описание 

0 Без допълнително описание 

1 Допълнително описание 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

4231  Означение на полето 

Поле 423 е поле 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 423 е предназначено за въвеждане на отделни, съдържащи се в библиографската единица 

произведения, които вече са описани в подполе 200c - Основно заглавие от друг автор или в поле 

327 – Забележка за съдържание. Тези данни се въвеждат в поле 423 за изработване на каталожни 

картички с допълнителни описания. 

В полето за връзка 423 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.  

В поле 423 могат да бъдат въведени подполетата 200аbhi, 500abhi и полетата 503, 700, 701, 702, 

710, 711, 900, 901 И 902, в които се въвеждат данни според правилата за попълване на тези полета 

(от значение е и последователността). При сортиране и търсене полетата, въведени в поле 423 се 

третират като обикновени полета. 
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ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=1832253 

200 0⊔ aŽverce iz hoste bZvočni posnetek fTomo Kočar g[avtor in izvajalec glasbe Mijo 

Popovič grežija Franci Rainer, Tomo Kočar] 

327 10 0Vsebina: aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom 

423 ⊔1 12000⊔ aVeveričja zabava aZajček išče sanje aKralj živali aMiškov novi dom 

1700⊔1 aKočar bTomo 4070 

700 ⊔1 35172579 aKočar bTomo 4070 4300 

(Когато се въвеждат произведения от един автор, всички те се въвеждат 

в едно и също поле 423, а именно в повторено подполе а на въведеното поле 

200.) 

2. * COBISS.SI-ID=126918656 

200 1⊔ aTeorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku fizbor in 

spremna beseda Janez Strehovec g[prevod Seta Knop, Suzana Koncut, Jaša 

Drnovšek] 

327 10 0Vsebina: aO izvoru kulture v igri / Johan Huizinga. Igre in ljudje / Roger 

Caillois. Igra kot simbol sveta / Eugen Fink 

423 ⊔1 12000⊔ aO izvoru kulture v igri 150000 aHomo ludens 1700⊔1 aHuizinga bJohan 

4070 

423 ⊔1 12000⊔ aIgre in ljudje 150000 aLes jeux et les hommes 1700⊔1 aCaillois 

bRoger 4070 

423 ⊔1 12000⊔ aIgra kot simbol sveta 150000 aSpiel als Weltsymbol 1700⊔1 aFink 

bEugen 4070 

(Поле 423 се повтаря, когато в него се въвеждат произведения от различни 

автори.) 

3. * COBISS.SR-ID=26292748 

200 0⊔ aDuhovne osnove života fVladimir Solovjov cSpasenje i stvaralaštvo fNikolaj 

Berđajev gpreveli s ruskog [oba dela] Marija Marković, Branislav Marković 

423 ⊔1 12000⊔ aSpasenje i stvaralaštvo 1700⊔1 aBerđajev bNikolaj Aleksandrovič 4070 

(В поле 423 са въведени данни, отнасящи се до произведенията на втория 

автор, за да се генерира допълнително описание.) 

4. * COBISS.SR-ID=100521484 

200 0⊔ aZakoni o privatizaciji f[odgovorni urednik Svetlana Stojković] 

327 10 0Sadržaj: aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o 

Akcijskom fondu 

423 ⊔1 12000⊔ aZakon o privatizaciji aZakon o Agenciji za privatizaciju aZakon o 

Akcijskom fondu 15031⊔ aZakoni 171001 aSrbija 
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