
COMARC/A 192

192  PODVRSTA ENTITETE*

Polje vsebuje kodirane podatke, ki se nanašajo na podvrsto entitete, ki jo opisuje normativni zapis kot celota.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
192 Podvrsta entitete* nr

a Podvrsta entitete nr

Indikatorji

Vrednosti indikatorjev niso definirane.

OPIS PODPOLJ

192a  Podvrsta entitete

Koda označuje podvrsto entitete.

aa vladarji in člani vladarskih rodbin
ab božanstva in mitološki liki
ac legendarni in izmišljeni liki
ad staroveške osebe
ae psevdonimi
af kolektivni psevdonimi
ag druge osebe
ba podjetja, gospodarske družbe
bb organi lokalnih oblasti
bc glasbene skupine
bd verske upravne enote
be projekti in projektom podobni programi
bf stavbe, gradbene celote, ki niso zemljepisna imena
bg sestanki in drugi podobni dogodki
bh posamezna vozila, ki imajo imena
bi izmišljene korporacije
bj druge korporacije
ca države brez staroveških držav, zvezne države
cb staroveški kraji in države
cc lokalne oblasti in upravne enote
cd naravne geografske enote, biogeografske in paleogeografske enote
ce stavbe, gradbene celote, spomeniki, nagrobniki ipd. (zemljepisna imena)
cf manjše geografske enote znotraj krajev (brez stavb in gradbenih celot)
cg meje, razmejitvene črte
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ch zunajzemeljski prostor
ci izmišljena zemljepisna imena
cj druga zemljepisna imena
ea višje plemiške in vladarske rodbine
eb izmišljene rodbine
ec druge rodbine
fa posamezna dela brez glasbenih del
fb glasbena dela
fc izrazne oblike
fd zbirke
ja etnične skupine
jb osebe glede na dejavnosti, vedênje ali pogoje
jc deli organizmov
jd kemijski elementi in spojine
je posamezni zgodovinski dogodki
jf jeziki
jg izdelki in blagovne znamke (brez programske opreme)
jh programska oprema
ji vokalna in instrumentalna izvajalska sredstva
jj glasbene zasedbe
jk drugi pojmi

PRIMERI

1. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ abf
210 02 aHutterjev blok cMaribor, Slovenija
340 ⊔⊔ aStanovanjski blok v centru Maribora, ki ga je nemški tovarnar Josip Hutter

dal zgraditi za svoje zaposlene, arhitekta Jaroslav Černigoj in Aleksander Dev
1940-1944.
(V SGC delujoče stavbe obravnavamo kot korporacije. Zato v zapisu za
mariborski Hutterjev blok uporabimo kodo "bf".)

2. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ ace
215 ⊔⊔ aGrad Kamen (Begunje na Gorenjskem, Slovenija)
356 ⊔⊔ aZgrajen v 12. stoletju; v 15. stoletju prezidan, po potresu 1511 temeljito

obnovljen, v 1. polovici 18. stoletja je začel propadati, zdaj je spomeniško
zaščiten; vidne romanske, gotske in renesančne prvine.
(Ruševine gradov v SGC obravnavamo kot zemljepisna imena. Zato v zapisu za
grad Kamen uporabimo kodo "ce".)

3. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ aab
200 ⊔0 9slv aTriglav cslovansko božanstvo
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4. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ afb
240 ⊔⊔ 9slv aKogoj, Marij, 1892-1956 tČrne maske
300 1⊔ aOpera slovenskega komponista Marija Kogoja v 2 dejanjih, po libretu

istoimenskega besedila ruskega pisatelja Leonida Andrejeva in v slovenskem
prevodu Josipa Vidmarja, v 2 dejanjih in 4 slikah, krstno uprizorjena 7. maja 1929
v Ljubljani.

5. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ aea
220 ⊔⊔ aHabsburžani cvladarska rodbina

6. *
152 ⊔⊔ bsgc
192 ⊔⊔ aje
250 ⊔⊔ nb mb3 aMarčna revolucija (1848-1849)
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