
COMARC/A 430

430  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko naslova, od katere napotimo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
430 Variantna točka dostopa – naslov r

a Začetni element nr
h Oznaka podrejenega dela r
i Naslov podrejenega dela r
k Datum izida nr
l Oblikovni podrazdelek nr

m Jezik nr
n Razni podatki r
q Različica (ali datum različice) nr
r Način izvedbe (v glasbi) r
s Številčna oznaka (v glasbi) r
u Tonski način (v glasbi) nr
w Priredba (v glasbi) nr
j Oblikovno določilo r
x Splošno določilo r
y Zemljepisno določilo r
z Časovno določilo r
2 Koda sistema nr
3 Številka zapisa nr
5 Koda za odnos nr
8 Jezik katalogizacije nr
9 Jezik osnovnega dela točke dostopa nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

Podpolja od a do w so opisana pri polju 230, podpolja j, x, y in z v poglavju Določila, podpolja 2, 3, 5, 8
in 9 pa v poglavju Kontrolna podpolja.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Točka dostopa v polju 430 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena v
skladu z nacionalnimi opisnimi katalogizacijskimi pravili ali s sistemom predmetnih oznak.
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430 COMARC/A

SORODNA POLJA

230 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – NASLOV

PRIMERI

1.
230 ⊔⊔ aNibelungenlied
430 ⊔⊔ aLied der Nibelungen

2.
230 ⊔⊔ aBible xMusic
430 ⊔⊔ aBible iO.T. iPsalms xMusic

3.
230 ⊔⊔ aSymhonies zOrgue sNo. 9 sOp. 70 uDo Mineur
430 ⊔⊔ aSymphonie gothique sOp.

4. *
230 ⊔⊔ aSveto pismo
430 ⊔⊔ aBiblia
430 ⊔⊔ aBiblija
430 ⊔⊔ aKnjiga knjig
430 ⊔⊔ aSveta Biblija
430 ⊔⊔ 2sears 3SSEA83000855 5n 8eng aBible

5. *
230 ⊔⊔ aKumranski rokopisi
430 ⊔⊔ aKumranski zvitki
430 ⊔⊔ aMrtvomorski rokopisi
430 ⊔⊔ 2sears 3SSEA85000016 5n 8eng aDead Sea scrolls
430 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11934494 5n 8fre aManuscrits de la Mer Morte

(Zapis iz SGC. V sistemu RAMEAU je izraz Manuscrits de la Mer Morte
obravnavan kot občno ime, zato je vpisan v polje 450.)
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