
COMARC/B 609

609  OBLIKOVNA PREDMETNA OZNAKA*

Polje vsebuje izraz ali izraze, ki označujejo obliko, žanr in/ali fizične značilnosti bibliografskega vira, ki
ga opisujemo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
609 Oblikovna predmetna oznaka* r

a Začetni element nr
x Tematsko določilo r
y Zemljepisno določilo r
w Oblikovno določilo r
z Časovno določilo r
2 Koda sistema nr
3 Številka normativnega zapisa nr
6 Podatki za povezovanje nr
9 Številka prejšnjega normativnega zapisa* nr

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Indikator za izpis*

⊔ Brez vrednosti
0 Se ne izpisuje**
1 Polje se izpisuje za potrebe kataloga**
2 Polje se izpisuje za potrebe bibliografije**

1

3 Polje se izpisuje za potrebe kataloga in
bibliografije**

2 Ni definiran

OPIS PODPOLJ

609a  Začetni element

Izraz v obliki, ki jo predpisuje uporabljeni sistem predmetnih oznak.

609x  Tematsko določilo

Izraz za nadaljnjo opredelitev teme, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primere 2, 8, 9, 12).
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609y  Zemljepisno določilo

Izraz za opredelitev kraja, povezanega s temo, ki jo predmetna oznaka predstavlja (gl. primere
1, 3, 4, 9).

609z  Časovno določilo

Izraz za opredelitev časovnega obdobja, povezanega s temo, ki jo predmetna oznaka predstavlja
(gl. primere 1, 2, 3, 4, 9).

609w  Oblikovno določilo

Izraz za podrobnejšo opredelitev vrste ali zvrsti gradiva (gl. primer 5).

6092  Koda sistema

Koda sistema ali geslovnika (tezavra), iz katerega je prevzeta predmetna oznaka. Priporočljivo
je, da je to podpolje v polju 609 vedno izpolnjeno.

6093  Številka normativnega zapisa

Identifikacijska številka normativnega zapisa za obliko, žanr in/ali fizične značilnosti (gl. primere
7, 10, 11).

6096  Podatki za povezovanje

Dvomestna številka (01–99) za povezovanje polj 609 s pripadajočimi polji 969.

6099  Številka prejšnjega normativnega zapisa*

Podpolje nastane pri avtomatskem usklajevanju bibliografskih zapisov s tistimi normativnimi
zapisi, ki so označeni za brisanje.

Če je polje 609 povezano s takšnim normativnim zapisom, se pri usklajevanju v podpolje
3 programsko vpiše identifikacijska številka normativnega zapisa, ki se uporablja namesto
"brisanega" zapisa, prejšnja vsebina podpolja 3 pa se prenese v podpolje 9.
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OPOMBE O VSEBINI POLJA

Polje vsebuje podatke, ki so vneseni v skladu z uporabljenim sistemom predmetnih oznak.

Podpolje 6096 uporabljamo le v primeru, kadar oblika, žanr in/ali fizične značilnosti ni povezana z
normativnim zapisom preko podpolja 6093.

SORODNA POLJA

606 TEMATSKA PREDMETNA OZNAKA
Polje vsebuje tematsko predmetno oznako.

PRIMERI

1.
609 ⊔⊔ aEmblem books yGermany z17th century 2rbgenr

(Oblikovna predmetna oznaka, ki je bila izbrana iz tezavra za uporabo redkih
knjig.)

2.
609 ⊔⊔ aDictionaries xFrench z18th century 2rbgenr

(Enota je slovar francoščine, ki je bil izdan leta 1770.)

3.
609 ⊔⊔ aBritish marble papers (Paper) xGermany z17th century 2rbpap

(Izraz, ki prikazuje fizične značilnosti enote je bil zasnovan na osnovi tezavra
Paper terms: a thesaurus for use in rare book and special collections cataloguing.)

4.
609 ⊔⊔ aVellum bindings (Binding) yItaly z16th century 2rbbin

5.
609 ⊔⊔ aChildren’s stories wPictorial works 2lc

6.
609 ⊔⊔ aDetective and mystery stories 2gsafd

7.
200 1⊔ aMartine à la montagne fconçu et réalisé par White Birds
609 ⊔⊔ 3FRBNF133189029 aJeux video

(Enota je videoigra.)

8. *
609 ⊔⊔ aKuharski recepti xMed 2NUK

9. *
609 ⊔⊔ aKoledarji, stenski xKrajinske fotografije ySlovenija z2016
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10. *
609 ⊔⊔ 314915688 aGlasba za kljunasto flavto 2SGC

11. *
609 ⊔⊔ 31210728 aEnciklopedije in leksikoni 2SGC

12. * COBISS.net
609 ⊔⊔ aLeksikoni xSociologija 2BH
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