
COMARC/A 191

191  DATUM SMRTI/PRENEHANJA/ZAKLJUČKA*

Polje uporabljamo v normativnih zapisih za osebna imena (datum smrti), korporacije (datum prenehanja)
in naslove (datum nastanka zadnje številke serijske publikacije ali zadnjega dela monografskega vira).

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
191 Datum smrti/prenehanja/zaključka* nr

a Letnica nr
b Mesec nr
c Dan nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Točnost datuma

0 datum ni zanesljivo ugotovljen
1

1 datum je znan
Datum pred ali po našem štetju

0 datum pred našim štetjem
2

1 datum po našem štetju

OPIS PODPOLJ

191a  Letnica

Letnico zapisujemo v obliki LLLL. Kadar ne poznamo točnega leta, desetletja ali stoletja, na
ustreznih mestih uporabimo znak vprašaj.

191b  Mesec

Mesec zapisujemo v obliki MM.

191c  Dan

Dan zapisujemo v obliki DD.
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191 COMARC/A

PRIMERI

1. *
190 11 a1758 b02 c03
191 11 a1819 b01 c08
200 ⊔1 aVodnik bValentin

(Datum smrti osebe je znan.)

2. *
190 11 a1914 b12 c14
191 11 a1988 b02 c26
200 ⊔1 aMilčinski bFrane f1914-1988

(Datum smrti osebe je znan.)

3. *
152 ⊔⊔ aPPIAK
190 11 a1928
191 01 a1992
200 ⊔1 aBezjak bSilva r03132

(Leto avtoričine smrti ni zanesljivo ugotovljeno.)

4. *
152 ⊔⊔ aPPIAK
190 10 a0106
191 10 a0043
200 ⊔1 aCicero bMarcus Tullius

(Avtor je umrl leta 43 pred našim štetjem.)

5. *
152 ⊔⊔ bsgc
190 01 a1162
191 11 a1227 b08 c18
200 ⊔0 aDžingiskan f1162?-1227

(Datum smrti osebe je znan.)

6. *
152 ⊔⊔ bsgc
190 00 a06??
191 00 a0627
200 ⊔0 aAsurbanipal casirski kralj f6..-627? pr. n. št.

(Leto smrti osebe, živeče v 7. stoletju pred našim štetjem, ni zanesljivo
ugotovljeno.)

7. *
152 ⊔⊔ aPPIAK
190 11 a1961
191 11 a1996 b06 c03
210 02 aTovarna avtomobilov in motorjev Maribor

(Datum, ko je korporacija prenehala obstajati pod tem imenom, je znan.)

8. *
152 ⊔⊔ bsgc
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COMARC/A 191

190 11 a1881
191 11 a1941
230 ⊔⊔ aLjubljanski zvon

(Revija Ljubljanski zvon je izhajala od leta 1881 do leta 1941.)
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