
COMARC/B 482 

 

482  ПОДВЪРЗАНА С ... 

Полето съдържа описание на първата библиографска единица, към която в „изкуствено създаден” 
том са подвързани други библиографски единици. Използва се обикновено за старопечатни 
монографии. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
482  Подвързана с … r 
 1 Означение на полето r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 
1 - - 

 Визуализиране на забележката 
0 Забележката не се визуализира 

2 

1 Забележката се визуализира 
 

Когато стойността на индикатор 2 е 1 – Забележката се визуализира, се генерира забележка, която 
е съставена от въвеждащия текст „Подвързана с:“ и данните от поле 482. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

4821  Означение на полето 

Поле 482 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 

В записа за подвързаната библиографска единица, в поле 482 се въвеждат данни за основната 
единица.  

В полето за връзка 482 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 482 могат да бъдат въведени полетата 200, 205 и 210. Когато в поле 482 се въвежда поле 
200, то може да съдържа и подполетата 0, 5 и 9. В подполе 5 се попълва наименованието на 
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институцията, за която се отнася поле 200 в кодиран вид. Тъй като няма международно възприети 
кодове, за българските библиотеки се въвежда национален код (сигла). Когато институцията 
притежава повече от един екземпляр, в подполе 0 се попълва сигнатурата, а в подполе 9 - 
инвентарният номер - като връзка със сведенията за състоянието на фонда. Въвеждането на данни 
в подполетата 0 и 9 не е задължително.  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

316 ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР 

Полето съдържа забележка, която се отнася до конкретния екземпляр на монографии.   

481 ПОДВЪРЗАНИ В СЪЩИЯ ТОМ 

Полето се използва за връзка на основната библиографска единица и подвързаните към нея 
единици. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

200 1⊔ aCommentatio de titulo hereditarii Austriae imperatoris ... a nobili Hungaro 
210 ⊔⊔ aPestini c[s. n.] d1810 
482 ⊔1 12000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas ... fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ 
a[S. l. cs. n. ds. a.] 

   
200 1⊔ aQuis nunc aggressor est? Au Austria, au Gallia? 
210 ⊔⊔ a[S. l. cs. n.] d1805 
482 ⊔1 12000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas ... fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ 
a[S. l. cs. n. ds. a.] 

   
200 1⊔ aInstitutio grammatophylacii publici pro instituto diplomatico-historico inclyti 

regni Hungariae... fGeorg. Kovachich, Senquiciensis 
210 ⊔⊔ aPestini cTypis M. Trattner d[s. a.] 
482 ⊔1 12000⊔ aAssertiones ex universa theologia, quas... fmense Junio publice 

propugnandas suscepit Marcellus Daniel ... 5CiZaNSB 0R IIF-8° - 1597 1210⊔⊔ 
a[S. l. cs. n. ds. a.] 
(Три записа за три библиографски единици, подвързани заедно. Във всеки от 
тях присъства поле 482 с въведени полета, съдържащи данни за основната 
единица.) 

2.*1 

200 0⊔ aTa vesseli dan ali: Matizhek se sheni 
210 ⊔⊔ aStiskana v' Lublani v' lejti 1790 cper Ignazi od Kleinmayerja d[1790] 
482 ⊔1 12000⊔ aShupanova Mizka 550001 0R 10214 903002684 

1210⊔⊔ a[V' Lublani] cstiskana per Joan. Frideriku Egerju, d[1790] 

                                                 
1 Примерите са подготвени от Националната и университетска библиотека в Любляна. 
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3.* 

200 0⊔ aPesmi za skupščine III. reda bGlasbeni tisk fvglasbil Hugolin Sattner 
210 ⊔⊔ aV Ljubljani c≠založil ≠III. red d1926 
482 ⊔1 12000⊔ aCvetje z vrtov sv. Frančiška 550001 051756 1210⊔⊔ aLjubljana d1926 

(Записът съдържа ноти, подвързани към книгата „Cvetje z vrtov sv. 
Frančiška”.) 
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