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916  ЗАБЕЛЕЖКА, СВЪРЗАНА С КОНВЕРСИЯТА* 

При първоначалната конверсия в полетата 916 са въвеждани забележки, отнасящи се до 

недостатъчната информация в полетата 70Х и 90Х.  

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

916  Забележка, свързана с конверсията* r 

 x Текст на забележката nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

916x  Текст на забележката 

При първоначалната конверсия в полетата 916 са въвеждани автоматично следните 

забележки: 

 „Неправилно свързване с точката за достъп на библиографския запис <ID на 

библиогр. запис>”, когато поле 701 или 702 е неправилно свързано с поле 901 или 

902. 

 „В библиографската база данни за този код на изследовател има повече имена на 

лица”, когато в библиографската база данни за един код на изследователя има повече 

форми на име на лице в различни полета 70Х. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * CONOR.SI-ID=2706531 

200 ⊔1 aKoler-Povh bTeja r06926 

916 ⊔⊔ xNapačna povezava s kazalko v bibliografskem zapisu 57244416 

916 ⊔⊔ xNapačna povezava s kazalko v bibliografskem zapisu 114717696 

916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 
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2. *.CONOR.SI-ID=3008099 

200 ⊔1 aLeben-Seljak bPetra r08630 

400 ⊔1 aSeljak bPetra Leben- 

400 ⊔1 aLeben bPetra 

916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 

(При първоначалната конверсия на данните е въведена забележка, защото 

за един код на изследователя в различни полета 70Х има повече форми на 

име на лице. В този случай забележката вероятно се отнася до различни 

форми на името на един и същ автор.) 

3. * CONOR.SI-ID=1482339 

200 ⊔1 aVirant bJernej r00141 

400 ⊔1 aMraz bMiha 

916 ⊔⊔ xZa šifro raziskovalca obstaja v bibliografski bazi več variant imena. 

(При първоначалната конверсия на данните е въведена забележка, защото 

за един код на изследователя в различни полета 70Х има повече форми на 

име на лице. В този случай в библиографския запис има нещо неправилно, 

защото двете форми на името са съвсем различни и вероятно се отнасят 

до различни автори.)  

 


