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007

DANE KONTROLNE – FORMA FIZYCZNA DOKUMENTU (P)

Nagranie wideo
Pozycja znakowa:
04 Format zapisu wideo
s
Blu-ray

008

DANE KONTROLNE (NP)

Dokumenty piśmiennicze (książki, stare druki, rękopisy)
Pozycje znakowe:
24-27 Kod formy piśmienniczej
y
rocznik (statystyczny)
5
kalendarz
6
komiks
Wydawnictwa ciągłe
Pozycje znakowe:
24
Kod zawartości dla całości wydawnictwa ciągłego
y
rocznik (statystyczny)
5
kalendarz
6
komiks
25-27 Kod zawartości poszczególnych części
y
rocznik (statystyczny)
5
kalendarz
6
komiks

017 NUMER COPYRIGHT LUB EGZEMPALRZA OBOWIĄZKOWEGO
(P)
Podpole:
$z
unieważniony lub nieprawidłowy numer copyright (prawo autorskie) lub egzemplarza
obowiązkowego (P)

041 KOD JĘZYKA
Wskaźniki:
Pierwszy – wskaźnik tłumaczenia
#
nie dostarczono informacji

1
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082 KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA DEWEYA (P)
Podpole:
$m
oznaczenie standardowych lub opcjonalnych tablic (NP)
$q
agencja dokonująca przydziału (NP)

083 DODATKOWE SYMBOLE KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ
DEWEYA (P)
Wskaźniki:
Pierwszy – rodzaj wydania
0
wydanie pełne
1
wydanie skrócone
Drugi – niezdefiniowany
#
(spacja)
Podpole:
$a
symbol klasyfikacji (P)
$c
symbol klasyfikacji – końcowy symbol zakresu (P)
$m
oznaczenie standardowych lub opcjonalnych symboli (NP)
$q
agencja dokonująca przydziału (NP)
$y
rozbudowa symbolu wewnątrz działu lub z pomocą tablic pomocniczych (P)
$z
oznaczenie tablic (P)
$2
numer wydania (NP)
$6
powiązanie (NP)
$8
powiązanie pola i numer porządkowy (P)

085 SKŁADNIKI ROZBUDOWANYCH SYMBOLI KLASYFIKACJI (P)
Wskaźniki:
Pierwszy – niezdefiniowany
#
(spacja)
Drugi – niezdefiniowany
#
(spacja)
Podpole:
$a
symbol do którego dołączona jest nota stosowania – symbol prosty lub początek
zakresu symbolu złożonego (P)
$b
symbol prosty (P)
$c
symbol klasyfikacji – końcowy numer zakresu (P)
$f
identyfikator fasety (P)
$r
symbol klasyfikacji, stanowiący podstawę rozbudowy symbolu (P)
$s
cyfry dodane z tablic pomocniczych lub zewnętrznych tablic (P)
$t
cyfry dodane z poddziałów pomocniczych lub dodatkowych tablic (P)
$u
symbol analizowany (P)
$v
symbol z poddziałów pomocniczych lub dodatkowych tablic, do których dołączona
jest nota stosowania (P)
$w
identyfikacja tablic – wewnętrznych poddziałów lub dodatkowych tablic (P)
$y
rozbudowa symbolu wewnątrz działu lub za pomocą poddziałów z tablic
pomocniczych (P)
$z
oznaczenie tablic (P)
$6
powiązanie (NP)
$8
powiązanie pola i numer porządkowy (P)

490 STREFA SERII I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO (P)
Wskaźniki:
Pierwszy – strefa serii jako czynnik wyszukiwania
1
seria jest wyszukiwana przez pole 8XX

502 UWAGA DOTYCZĄCA DYSERTACJI (P)
Podpole:
$b
stopień naukowy (NP)
$c
nazwa instytucji udzielającej grantu (NP)
$d
rok nadania stopnia naukowego (NP)
$g
różne (inne) informacje (P)
$o
identyfikator dysertacji (P)

534 UWAGA DOTYCZĄCA PODSTAWY REPRODUKCJI (WERSJI
ORYGINALNEJ) (P)
Podpole:
$o
identyfikator innego źródła (P)

542 INFORMACJA ZWIĄZANA Z PRAWEM AUTORSKIM (P)
Wskaźniki:
Pierwszy – prywatność
#
nie dostarczono informacji
0
prywatne
1
nie prywatne
Drugi – niezdefiniowany
#
(spacja)
Podpole:
$a
twórca/autor indywidualny (NP)
$b
data śmierci twórca indywidualnego (NP)
$c
twórca/autor zbiorowy (NP)
$d
posiadacz praw autorskich (P)
$e
dane kontaktowe/do kontaktu z posiadaczem praw autorskich (P)
$f
stwierdzenie praw autorskich (NP)
$g
data praw autorskich (NP)
$h
data odświeżenia praw autorskich (P)
$i
data publikacji (NP)
$j
data utworzenia (NP)
$k
wydawca (P)
$l
status praw autorskich (NP)
$m
status publikacji (NP)
$n
uwaga (P)
$o
data badania (NP)
$q
agencja dostarczająca (NP)
$r
sądowe ustalenie praw autorskich (NP)
$s
źródło informacji (NP)
$u
URI (Uniform Resource Identifier) (P)
$3
materiały specjalne (NP)

$6
$8

powiązanie (NP)
powiązanie pola i numer porządkowy (P)

800 HASŁO DODATKOWE OPISU DOKUMENTU
WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA OSOBOWA (P)
$x
$3

ISSN (NP)
materiały specjalne (NP)

810 HASŁO DODATKOWE OPISU DOKUMENTU
WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA CIAŁA ZBIOROWEGO (P)
$x
$3

ISSN (NP)
materiały specjalne (NP)

811 HASŁO DODATKOWE OPISU DOKUMENTU
WIELOCZĘŚCIOWEGO – NAZWA IMPREZY (P)
$x
$3

ISSN (NP)
materiały specjalne (NP)

830 HASŁO DODATKOWE SERII LUB OPISU DOKUMENTU
WIELOCZĘŚCIOWEGO – TYTUŁ UJEDNOLICONY (P)
$x
$3

ISSN (NP)
materiały specjalne (NP)

Elementy usunięte:
008 DANE KONTROLNE
kody:

c - komiks (pozycja znakowa 33 - Forma literacka)
440 STREFA SERII I DOKUMENTU WIELOCZĘŚCIOWEGO

