
COMARC/A 150

150  KODIRANI PODATKI ZA IME KORPORACIJE

Polje se uporablja za podajanje dodatnih informacij o korporaciji.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
150 Kodirani podatki za ime korporacije nr

a Vrsta upravnega organa nr
b Koda za posvetovanje ali sestanek nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

150a  Vrsta upravnega organa

Koda označuje vrsto upravnega organa (akademske ustanove ne sodijo sem).

a federacija/samostojna država
Gl. primera 3, 4.

b pokrajina, republika, zvezna država
Gl. primer 2.

c okrožje, okraj, departma
d mesto, občina itd.
e organ s pristojnostmi na lokalni ravni na več kot enem območju

Npr. medmestni, medobčinski organi.

f medvladna organizacija
g vlada v izgnanstvu ali ilegali
h raven organa ni določena
y ni upravni organ

Gl. primer 1.

z druga vrsta upravnega organa

150b  Koda za posvetovanje ali sestanek

Koda označuje, ali je korporacija sestanek. Sestanki vključujejo posvetovanja, simpozije itd.
Lahko so ali niso vpisani neposredno pod svojim imenom (gl. polje 210, indikator 1).
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150 COMARC/A

0 korporacija ni posvetovanje/sestanek
1 korporacija je posvetovanje/sestanek

Gl. primer 9.

PRIMERI

1.
150 ⊔⊔ ay b0
210 02 aBrunel University. bEducation Liaison Centre

2.
150 ⊔⊔ ab b0
210 01 aOntario. bOffice of arbitration

3.
150 ⊔⊔ aa b0
210 01 aUnited States. bDepartment of Defense

4. *
150 ⊔⊔ aa b0
210 01 aSlovenija bSlovenska vojska

5. *
150 ⊔⊔ aa b0
152 ⊔⊔ bsgc
210 02 aKraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev

(Političnoteritorialna enota na ravni države.)

6. *
150 ⊔⊔ af b0
152 ⊔⊔ bsgc
210 02 aMednarodni denarni sklad

(Medvladna organizacija.)

7. *
150 ⊔⊔ aa b0
152 ⊔⊔ bPPIAK
210 01 9eng aUnited States bEmbassy in Slovenia

(Korporacija, podrejena političnoteritorialni enoti na ravni države.)

8. *
150 ⊔⊔ ay b0
152 ⊔⊔ bPPIAK
210 02 aSlovenska akademija znanosti in umetnosti bBiblioteka

(Korporacija, podrejena nevladni organizaciji.)

9. *
150 ⊔⊔ ay b1
152 ⊔⊔ bPPIAK
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210 02 aZveza bibliotekarskih društev Slovenije bStrokovno posvetovanje f2009
eMaribor
(Sestanek nevladne organizacije.)
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