
COMARC/A 415

415  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – IME
POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI ZEMLJEPISNO IME

Polje vsebuje variantno točko dostopa za obliko imena političnoteritorialne enote ali zemljepisnega imena,
od katere napotimo.

Imena političnoteritorialnih enot, ki se uporabljajo kot predmetne točke dostopa, sama zase ali samo z
dodanimi predmetnimi določili obravnavamo kot imena ozemelj (polje 415). Imena političnoteritorialnih
enot sama zase, ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje, obravnavamo kot korporacije (polje 410).
Kot korporacije obravnavamo tudi imena političnoteritorialnih enot, ki jim sledi podrazdelek za korporacijo
in ki se uporabljajo kot točke dostopa za avtorje ali kot predmetne točke dostopa.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
415 Variantna točka dostopa – ime

političnoteritorialne enote ali zemljepisno ime
r

a Začetni element 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

Podpolje a je opisano pri polju 215, 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 415 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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415 COMARC/A

SORODNA POLJA

215 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – IME POLITIČNOTERITORIALNE ENOTE ALI
ZEMLJEPISNO IME

PRIMERI

1.
215 ⊔⊔ aAustralia
415 ⊔⊔ aCommonwealth of Australia
415 ⊔⊔ aNew Holland

2.
215 ⊔⊔ aMcAlester (Okla.)
415 ⊔⊔ aMcAlester, Okla.

3. *
215 ⊔⊔ aKvarnerski otoki (Hrvaška)
415 ⊔⊔ aArhipelag Kvarner (Hrvaška)
415 ⊔⊔ aKvarnerski arhipelag (Hrvaška)
415 ⊔⊔ 9hrv aKvarnerski otoci (Hrvaška)
415 ⊔⊔ aKvarnersko otočje (Hrvaška)
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 94002319 5n 8eng aKvarner Islands (Croatia)

(Zapis iz SGC.)

4. *
215 ⊔⊔ aTrdnjava Kluže (Slovenija)
356 1⊔ aTrdnjava Kluže, zgrajena leta 1882, je spadala v sistem šestih utrdb pod imenom

Koroške utrdbe, ki so zapirale pot v dolino Ziljice od koder vodi pot iz Trbiža v
Beljak in nato v središče Avstrije.

415 ⊔⊔ 9ger aFort Flitscher Klause (Slovenija)
415 ⊔⊔ 9ger aStrassensperre Flitscher Klause (Slovenija)
415 ⊔⊔ aTrdnjava Bovške Kluže (Slovenija)
415 ⊔⊔ aUtrdba Bovške Klavže (Slovenija)

(Zapis iz SGC.)

5. *
152 ⊔⊔ bsgc
215 ⊔⊔ aRadovljica (Slovenija)
415 ⊔⊔ aPredtrg (Radovljica, Slovenija)
415 ⊔⊔ 9ger aRadmansdorf (Slovenija)
415 ⊔⊔ aRadmarjeva vas (Slovenija)
415 ⊔⊔ 9ger aRadmarsdorf (Slovenija)

6. *
001 ⊔⊔ an by cc g3
152 ⊔⊔ bsgc
215 ⊔⊔ aEvropa z20. stoletje
310 1⊔ aRabi kombinacijo bEvropa a+ bZgodovina a+ b1900-1999
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415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045713 5n 8eng aEurope xHistory z1871-1918
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045714 5n 8eng aEurope xHistory z20th century
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045717 5n 8eng aEurope xHistory z1918-1945
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85045718 5n 8eng aEurope xHistory z1945-
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 93008826 5n 8eng aEurope xHistory z1989-
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11941837 5n 8fre aEurope z1871-1918
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974411 5n 8fre aEurope z20e siecle
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11938816 5n 8fre aEurope z1918-1945
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974412 5n 8fre aEurope z1945-1970
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11940693 5n 8fre aEurope z1945-
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF15528999 5n 8fre aEurope z1939-1945 (Occupation allemande)
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11974413 5n 8fre aEurope z1970-1989
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF12511380 5n 8fre aEurope z1989-....
415 ⊔⊔ 2sears 3SSEA82003456 5n 8eng aEurope xHistory z20th century

(Napotilni zapis iz SGC. V ponovljiva polja 415 so vnesene ustrezne normativne
točke dostopa iz drugih sistemov predmetnih oznak. V takih primerih uporabljamo
podpolja z določili, sicer pa v SGC ne uporabljamo določil pri variantnih točkah
dostopa.)
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