
COMARC/B   676 

 

676  ДЕСЕТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЮИ 

Полето съдържа класификационен индекс, определен за библиографската единица според 
Десетичната класификация на Дюи. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
676  Десетична класификация на Дюи r 
 a Класификационен индекс nr 
 v Издание nr 
 z Език на изданието nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

676a  Класификационен индекс 

Класификационният индекс от таблиците на Десетичната класификация на Дюи.  

 
 

676v  Издание 

Изданието, от което е извлечен индексът в подполе a. Към номера на изданието се 
прибавя „а”, за да се означи, че изданието е съкратено (Пример 6). 

 
 

676z  Език на изданието 

Езикът на изданието, от което е извлечен индексът в подполе a. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Индексът се взема от таблиците на ДКД, които се използват от дадената агенция за каталогизация. 
В индекса може да се използва наклонена черта (/), която означава международно договореното 
място, до което е разрешено да се съкрати индекса. Индексът не трябва да съдържа допълнения, 
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които се отнасят до отделни екземпляри на библиографската единица.  

Подполе z се използва само когато преводната версия на класификацията се различава от 
оригинала, напр.: когато части от таблиците са пригодени за локална употреба.  

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

676 ⊔⊔ a943.0840924 v19 
(Класификационен индекс за книга, озаглавена „Кайзер Вилхелм II: нови 
интерпретаци” -  сборник от биографични есета за Вилхелм II, император 
на Германия, 1890-1917. Библиографската единица е класифицирана според 
19. изд. на класификационните таблици.)  

2.  

676 ⊔⊔ a823.912 v19 
(Класификационен индекс за книга, озаглавена „Paddington at the station” - 
приказки за деца. Библиографската единица е класифицирана според 19. изд. 
на класификационните таблици.)   

3.  

676 ⊔⊔ a823/.912 v19 
(Класификационен индекс за същото произведение с използване на 
ограничителен знак (наклонена черта (/)), за отбелязване на мястото, до 
което е разрешено да се съкрати индекса.) 

4.  

676 ⊔⊔ a001.64/092/2 v19 
(Класификационен индекс за книга, озаглавена „Computer pioneers”.) 

5.  

676 ⊔⊔ aA823/.2 v19 
(Класификационен индекс за книга, съдържаща австралийска 
художествена проза от периода 1890-1945. Използването на A823.2, за да 
се разграничи от 823.2 (Английска литература от периода 1400-1558) е 
предвидено в класификационната таблица.) 

6.  

676 ⊔⊔ a914.3 v11a 
(Класификационният индекс е от единадесето съкратено издание.) 
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