
COMARC/A 305

305  OPOMBA Z BESEDILNIM NAPOTILOM "GLEJ TUDI"

Polje uporabljamo v normativnem zapisu, kadar ustreznega napotila "glej tudi" ni mogoče generirati samo
iz vsebine enega ali več polj 5XX, ki se nahajajo v normativnih zapisih za sorodne točke dostopa. Vsako
od normativnih točk dostopa, h kateri napotimo, in frazo "glej tudi" (ali podobno) navedemo v polju 305.

Če z opombo ne napotimo neposredno k drugi normativni točki dostopa, ker vsebuje le primere, tedaj
pripadajočih sorodnih točk dostopa ne navedemo v poljih 5XX.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
305 Opomba z besedilnim napotilom "glej tudi" r

a Uvodna fraza nr
b Točka dostopa, h kateri se napoti r

Indikatorji

INDIKATOR VREDNOST POMEN
Vrsta opombe

0 opomba se nanaša na nepredmetno uporabo
točke dostopa

1

1 opomba se nanaša na predmetno uporabo točke
dostopa

2 Ni definiran

OPIS PODPOLJ

305a  Uvodna fraza

Uvodna fraza, ki uvaja napotilo "glej tudi".

305b  Točka dostopa, h kateri se napoti

Sorodna točka dostopa, ki jo uporabljamo za iskanje v katalogu. Točko dostopa prepišemo v
skladu s pravili, ki jih uporablja ustanova, vključno z zahtevanimi ločili med podatki.
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305 COMARC/A

PRIMERI

1.
200 ⊔1 aPage, bH.A.
305 0⊔ aFor works of this author written under his real name, see also bJapp, Alexander

H.
305 0⊔ aFor works written under another pseudonym, see also bGray, E. Condor.

2.
200 ⊔⊔ aCollectors and collecting
305 1⊔ aSee also subdivisions bCollectors and collecting aand bCollection and

preservation aunder names of objects collected, e.g., bPostage stamps—Collectors
and collecting, bZoological specimens—Collection and preservation.
(Opomba vsebuje primere, vendar ne kaže na druge posebne normativne točke
dostopa, zato tudi ne vsebuje sorodnih točk dostopa v poljih 5XX za točko dostopa,
ki je navedena kot primer. Taki zapisi morajo vsebovati polje 825, ki citira ta
zapis.)

250 ⊔⊔ aPostage stamps
825 ⊔⊔ aExample under Collectors and collecting.

3. *
250 ⊔⊔ aPtice plenivke
305 1⊔ aGlej tudi imena posameznih ptic plenivk, npr. bJastrebi bSove

(Opomba v polju 305 ne napoti neposredno k drugi točki dostopa.)

4. *
250 ⊔⊔ aPomorske operacije in bitke
305 1⊔ aGlej tudi imena posameznih pomorskih operacij ali bitk, npr. bBitka pri

Trafalgarju (1805)
305 1⊔ aGlej tudi gesla vrste "[Pridevnik za ime države] pomorske operacije", npr.

bJaponske pomorske operacije
(Opombi v polju 305 ne napotita neposredno k drugim normativnim točkam
dostopa. Prva opomba vsebuje več primerov.)

5. *
250 ⊔⊔ aAfričani
305 1⊔ aGlej tudi imena afriških ljudstev, npr. bBantuji bGrmičarji (afriško ljudstvo)
305 1⊔ aGlej tudi gesla, ki se začenjajo z Afrišk-

(Opombi v polju 305 ne napotita neposredno k drugim normativnim točkam
dostopa. Prva opomba vsebuje več primerov, druga pa nobenega.)
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