
COMARC/A 450

450  VARIANTNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME

Polje vsebuje variantno točko dostopa za predmetno oznako v obliki občnega imena, od katere napotimo.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE PONOVLJIVOST
450 Variantna točka dostopa – občno 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 250, 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 450 je variantna ali neprednostna oblika točke dostopa v polju 2XX in je določena
v skladu s sistemom predmetnih oznak.

SORODNA POLJA

250 NORMATIVNA TOČKA DOSTOPA – OBČNO IME
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450 COMARC/A

PRIMERI

1.
250 ⊔⊔ aFederal aid to education
450 ⊔⊔ aEducation xFederal aid

2. *
152 ⊔⊔ bsgc
250 ⊔⊔ aAntropologija
450 ⊔⊔ aAntropološki vidik
450 ⊔⊔ aČlovekoslovje
450 ⊔⊔ aČlovekoznanstvo
450 ⊔⊔ aEtnografski vidik
450 ⊔⊔ aEtnološki vidik
450 ⊔⊔ aKulturna antropologija
450 ⊔⊔ aSocialna antropologija
450 ⊔⊔ aSocioantropologija
450 ⊔⊔ 2lc 3sh 85005581 5n 8eng aAnthropology
450 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF13318481 5n 8fre aAnthropologie
450 ⊔⊔ 2sears 3SSEA82000432 5n 8eng aAnthropology

(Zapis iz SGC. Normativne točke dostopa, oblikovane po pravilih iz drugih
sistemov predmetnih oznak, prav tako vpišemo v polja v bloku 4XX.)

3. *
152 ⊔⊔ bsgc
215 ⊔⊔ aSlovanske države
415 ⊔⊔ aSlovanske dežele
415 ⊔⊔ aSlovansko govoreče dežele
415 ⊔⊔ aSlovansko govoreče države
450 ⊔⊔ aSlovansko govorno območje
450 ⊔⊔ aSlovansko jezikovno območje
415 ⊔⊔ 2lc 3sh 85123354 5n 8eng aSlavic countries
415 ⊔⊔ 2ram 3FRBNF11953326 5n 8fre aPays slaves
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