
COMARC/A 160

160  KODA ZA GEOGRAFSKO OBMOČJE

Polje vsebuje kode geografskih območij za geografska območja, povezana z normativno točko dostopa v
polju 2XX.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
160 Koda za geografsko območje nr

a Koda za geografsko območje r
b Lokalna koda za geografsko območje* r

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

160a  Koda za geografsko območje

Koda označuje geografsko območje.

160b  Lokalna koda za geografsko območje*

Koda označuje ožje geografsko območje znotraj posamezne države v sistemu COBISS ali v
njenem zamejstvu.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Koda vsebuje sedem znakov (črk in vezajev) in omogoča razčlembo geografskih in političnoteritorialnih
entitet.

Za kodiranje se uporablja globalni šifrant geografskih območij (Dodatek B.1 z abecednim imenskim
seznamom oz. Dodatek B.2 z abecednim seznamom šifer). V podpolje a se vnašajo kode iz MARC code list
for geographic areas (gl. Appendix D priročnika UNIMARC Manual. Bibliographic Format), v podpolje b
pa kode iz lokalnega šifranta, ki se uporablja v posameznem sistemu COBISS.
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160 COMARC/A

PRIMERI

1.
160 ⊔⊔ an-cn---
250 ⊔⊔ aCanadian Grand Prix Race

(Primer iz tujega sistema.)

2.
160 ⊔⊔ aa-----
215 ⊔⊔ aAmazon River

(Primer iz tujega sistema.)

3. *
160 ⊔⊔ ae-au---
215 ⊔⊔ aDunaj (Avstrija)

4. *
160 ⊔⊔ amm-----
215 ⊔⊔ aSredozemlje

5. *
160 ⊔⊔ aea----- ae-xv--- ae-au---
215 ⊔⊔ aKaravanke (Slovenija in Avstrija : gorovje)

(Za geografsko območje ne obstaja enotna koda, zato je treba uporabiti
kombinacijo več kod za geografska območja.)

6. *
160 ⊔⊔ ae-xv--- ae-xv-ok
215 ⊔⊔ aViadukt Črni Kal (Slovenija)

(Ime objekta je v obliki zemljepisnega imena. Objekt se nahaja v Sloveniji, zato
mu je dodeljena koda za Slovenijo ter dodatna koda iz lokalnega šifranta za
geografsko območje, kjer je kraj z objektom.)

7. *
160 ⊔⊔ ae-xv--- ae-xv-jv ae-xv-os
215 ⊔⊔ aDolenjska (Slovenija)

(Za geografsko območje znotraj Slovenije v lokalnem šifrantu ni enotne kode, zato
je treba uporabiti kombinacijo več lokalnih kod za geografsko območje.)
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