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                      (pole 958 – UNIMARC)  

BC   Zahraničné biografie
BG   Bulhariká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa    
     dotýkajúce Bulharska, resp. Bulharov. Zapisuje sa na záznamy        
     vo všetkých radoch a sériách AIS SNB.
BX   Biografistika
     Zaznamenáva sa  na všetky dokumenty,  patriace do AIS  SNB v
     prípade, ak  sa v nich uvádzajú  biografické údaje o osobách
     žijúcich  na  Slovensku,  resp.  o  osobách  so  vzťahom  ku
     Slovensku.
CE   Česká literatúra
     Označenie bibliografických záznamov o českej literatúre rozpisu  
     článkov zo slovenských novín a periodík, ktoré vychádzali na 
     Slovensku v rokoch 1918-1944.
CU   Kubatiká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Kuby  alebo Kubáncov. Zapisuje  sa na záznamy  vo
     všetkých radoch a sériách AIS SNB.
CZ   Bohemiká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Čiech,  resp. Čechov. Zapisuje  sa na záznamy  vo
     všetkých radoch a sériách AIS SNB.
DA   Dokumenty 16. storočia
DB   Detská literatúra
     FD slúži pre štatistiku  UNESCO. Zaznamenáva sa na dokumenty
     registračného radu s výnimkou  B,C,D,F,I,M,N. Vzťahuje sa na
     detskú literatúru v plnom rozsahu, t.j. náučné,
     populárnonáučné a  beletristické diela pre deti  a mládež do
     15 rokov  s výnimkou učebníc a  učebných pomôcok, ktoré majú
     formu knihy.
DC   Dokumenty 17. storočia
DD   Dokumenty 18. storočia
DE   Dokumenty  územne, obsahovo, autorsky alebo jazykovo sa
     dotýkajúce Nemecka, resp. Nemcov.  Zapisuje sa na záznamy vo
     všetkých radoch a sériách AIS SNB.
DF   Dokumenty 19. storočia
DG   Dokumenty 20. storočia
DH   Biografický dotazník BiÚ MS resp. SNK (BiÚ)
DI   Dotazníky iné
DL   Dotazník pre tvorbu Slovníka slovenských spisovateľov 20. 
     storočia (BiÚ)
DP   Dotazník MS  Spisovatelia a  kultúrni pracovníci  z r. 1922 a
     1923 (BiÚ)
DQ   Dotazník Literárneho odboru MS z 30. rokov (1930-1932) (BiÚ)
DR   Dotazník pre amerických Slovákov z r. 1936 (BiÚ)
DS   Dotazník MS zo 40. rokov (BiÚ)
DT   Dotazník Literárneho archívu MS z r. 1967 (pre spisovateľov,
     kultúrnych pracovníkov a výtvarných umelcov) (BiÚ)
DU   Dotazník ČSTK k publikácii O.  Slušnej Kto je kto na
     Slovensku (1969) (BiÚ)
DV   Dotazník  osobností zahrnutých do  publikácie Kulturní
     adresář ČSR (BiÚ)
DW   Dotazník z archívu Zväzu slovenských spisovateľov (BiÚ)
DY   Dotazník z archívu Zväzu slovenských novinárov (BiÚ)
DX   Dotazník z archívu Literárnovedného ústavu SAV (BiÚ)
EB   Elektronické bibliografické databázy
     FD určený pre Bibliografiu bibliografií a Evidenčný súpis 
     plánovaných bibliografických prác
EX   Evidenčný súpis plánovaných bibliografických prác na rok ...
HS   Hospodárstvo.  Výroba. Služby (Kód  len pre Biografický
     ústav SNK!)
HU   Hungariká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo sa
     dotýkajúce  Maďarov.  Zapisuje  sa  na  záznamy  vo všetkých
     radoch a sériách AIS SNB.
KK   Knižná kultúra
     Bibliografické záznamy o knižnej kultúre za roky 1901 – 20XX.
KL   Knihovnícka literatúra
     FD  určený pre  spracovanie príslušnej  ročenky ako výberové
     kritérium.  Zaznamenáva sa  na všetky  dokumenty patriace do
     AIS  SNB, ktoré  sa zaoberajú  knižničnou a informačnou vedou.    
KU   Kultúra (Kód  len pre Biografický ústav SNK!)
LM   Lacko, Michal:  Slovenská bibliografia v zahraničí 1945-1965
     (LBI+č. zázn.)
     Lacko, Michal: Slovenská  bibliografia v zahraničí 1966-1975
     (LBII+č. zázn.)
LX   Literárna veda a krásna literatúra
     FD  určený pre  spracovanie príslušnej  ročenky ako výberové
     kritérium.  Zaznamenáva sa  na dokumenty  patriace do  série
     A,  D,  G,  K  a  rozpisový  rad  AIS  SNB. Ide o dokumenty,
     zaoberajúce sa tematikou literárnej vedy, histórie a kritiky
     a o komplexný záber krásnej literatúry.
ME   Medicína
     FD  určený pre  spracovanie príslušného  výberu ako výberové
     kritérium.  Zaznamenáva  sa  na  dokumenty  všetkých radov a
     sérií (t.j. A, B-S, CL-L) s tematikou medicíny.
MN   Mongoliká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Mongolska alebo Mongolov.  Zapisuje sa na záznamy
     vo všetkých radoch a sériách AIS SNB.
NB   Skryté bibliografie
     Zaznamenáva  sa  na  záznamy  o  všetkých typoch dokumentov,
     patriacich do AIS SNB. Je  to citovaná a použitá literatúra,
     ktorá je v dokumente uvedená  spravidla pod čiarou, na konci
     kapitol, resp. dokumentu a počet záznamov v nej obsiahnutých
     presahuje 5.
NM   Národnostné menšiny
     FD určený pre spracovanie príslušného výberu ako výberové 
     kritérium.  
NN   Národopis
     Označenie bibliografických záznamov z národopisnej oblasti 
     rozpisu článkov zo slovenských novín a periodík, ktoré vychádzali 
     na Slovensku v rokoch 1918-1944. 
NS   Index Translationum
     Dokumenty patriace do tohto výberu
NT   Náboženská literatúra
     Dokumenty týkajúce sa náboženskej tematiky
NV   Nevystrihnuté články
     Kód pre regionálnu bibliografiu pre nevystrihnuté články.
NY   Bibliografie slovenských a inorečových novín a časopisov do r. 
     1980
     Označenie bibliografických záznamov súpisu periodík 
     vychádzajúcich na Slovensku do r. 1980
NX   Nepublikované záznamy pre Cl-články a zborníky
OP   Odborný preklad
     Zaznamenáva sa  na záznamy o prekladoch  inojazyčných diel
     z jednotlivých  vedných  odborov   (vrátane   diel
     populárnonáučných) do i z jazyka, patriacich do série A.
OS   Národný odboj a SNP
     Zaznamenáva ŠVK Banská Bystrica na dokumenty patriace do databázy
     Národný odboj a SNP 
PB   Personálna bibliografia
     Zaznamenáva sa na dokumenty Bibliografie slovenských bibliografií 
     a Evidenčného súpisu plánovaných bibliografických prác v roku ...  
PC   Publikačná činnosť
     Zaznamenáva sa na dokumenty patriace do Evidencie publikačnej 
     Činnosti
PM   Pamäť mesta Banská Bystrica
     Zaznamenáva ŠVK Banská Bystrica na dokumenty patriace do databázy 
     Pamäť mesta Banská Bystrica     
PL   Poloniká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Poľska alebo Poliakov.  Zapisuje sa na záznamy vo
     všetkých radoch a sériách AIS SNB.
PV   Prírodné vedy (Kód  len pre Biografický ústav SNK!)
RB   Rydlo, Jozef  M.: Vydavateľské  dielo Slovenského  ústavu sv.
     Cyrila a Metoda v Ríme 1963-1988 (RB+č. zázn.)
RC   Recenzie
     Obsahujú článkové dokumenty
RG   Regionálna bibliografia
     Dokumenty patriace do systému regionálnej bibliografie
RK   Retrokonvertované záznamy, netlačia sa z nich lístky ústrednej
     katalogizácie
RK17 Retrokonvertované záznamy 17. storočia 
     Zaznamenáva sa na retrokonvertované záznamy kníh 17. storočia
RN   Rusiniká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Rusínov.  Zapisuje sa na záznamy vo všetkých radoch 
     a sériách AIS SNB. 
RO   Rumuniká
     Dokumenty  územne,  obsahovo,  autorsky  alebo  jazykovo  sa
     dotýkajúce Rumunska alebo Rumunov. Zapisuje sa na záznamy vo
     všetkých radoch a sériách AIS SNB.
RQ   Rómska literatúra
     Dokumenty týkajúce sa rómskej literatúry a problematiky
SB   Spoločnosť (Kód  len pre Biografický ústav SNK!)
SF   Samostatné bibliografie
     FD  slúži pre  spracovanie príslušnej  ročenky ako  výberové
     kritérium.  Zaznamenáva sa  na záznamy  o dokumentoch, ktoré
     formálne  i   obsahovo  zodpovedajú  predmetu   série  A.  a
     rozpisového    radu.   Sú    to   samostatné    bibliografie
     registrujúce, odborové a  tematické, regionálne registrujúce
     bibliografie  a bibliografie  bibliografií vydané ústrednými
     pracoviskami.
SK   Slovaciká územné
     FD sa používal pre spracovanie územných slovacík - dokumentov
     19. storočia. V súčasnosti sa používa na označenie slovacík 
     všeobecne.
SS   Slavistika
     FD  určený pre  spracovanie príslušnej  ročenky ako výberové
     kritérium. Zaznamenáva sa na  dokumenty patriace do série A.
     registračného  radu a  v  rozpisovom  rade. Ide  o dokumenty
     obsahovo,   autorsky  alebo   jazykovo  sa   vzťahujúce  na
     slovanské národy  (ako celok) z  oblasti národopisu, krásnej
     literatúry, jazykovedy, dejín a archeológie.
SP   Spoločenské vedy
     FD  určený pre  spracovanie príslušnej  ročenky ako výberové
     kritérium.  Ide o  dokumenty z  oblasti pôvodnej slovenskej,
     resp.  slovacikálnej tvorby  v oblasti  spoločenských vied -
     MDT  triedy   0,1,2,3,7,8,9  patriace  do   série  A.  Knihy
     registračného radu (podľa výberových kritérií AIS MISON).
SU   Slovenská literatúra
     Označenie bibliografických záznamov o slovenskej literatúre 
     rozpisu článkov zo slovenských novín a periodík, ktoré vychádzali 
     na Slovensku v rokoch 1918-1944. 
SX   Slepecké tlače
     Zaznamenáva sa na slepecké dokumenty zaradené do série K. 
     (pôvodne série E.) AIS SNB.
UA   Ukrajiniká
     Dokumenty územne, obsahovo, autorsky alebo jazykovo sa dotý-
     kajúce Ukrajiny. Zapisuje sa do všetkých záznamov AIS SNB.
UE   Umenie (Kód  len pre Biografický ústav SNK!)
UK   Ukrajiniká na Slovensku
     Dáva  sa  vo  všetkých  sériách  na  dokumenty  ukrajinských
     autorov na Slovensku.
UP   Umelecký preklad
     FD určený  na označenie prekladov  inojazyčných diel krásnej
     literatúry  bez  ohľadu, či  ide   o  preklad  do  alebo  zo
     slovenčiny, či  iného  jazyka.  Zaznamenáva  sa na dokumenty
     patriace do série A. registračného radu.
VS   Vystrihnuté články
     Kód pre regionálnu bibliografiu pre vystrihnuté články. 
VT   Bibliografia Vysokých Tatier	
     Označenie bibliografických záznamov Bibliografie o Vysokých 
     Tatrách do r. 1918 (autor Ivan Bohuš)
VY   Výtvarné umenie
     Označenie bibliografických záznamov o výtvarnom umení rozpisu 
     článkov zo slovenských novín a periodík, ktoré vychádzali na 
     Slovensku v rokoch 1918-1944.  
ZR   Zahraničné rusiniká
     Dáva sa vo všetkých sériách na dokumenty rusínskych autorov v 
     Zahraničí so vzťahom k rusínskej národnostnej menšine na 
     Slovensku.      
ZS   Zahraničné slovaciká
     Zaznamenáva sa na všetky dokumenty patriace do radu Zahraničné 
     slovaciká AIS SNB.
ZU   Zahraničné ukrajiniká
     Dáva sa vo všetkých sériách na dokumenty ukrajinských autorov v 
     Zahraničí so vzťahom k ukrajinskej národnostnej menšine na 
     Slovensku.  
WW   Dokumenty vyrábané špeciálnou technológiou (napr. glóbusy,
     plastické mapy atď.).
    
     
     


     Kódy krajín používame aj v  tomto poli podľa normy ISO 3166 na
     označenie  dokumentov, ktoré sa územne, obsahovo, autorsky
     alebo jazykovo týkajú príslušnej krajiny.


Martin, 4. 4. 2006
Správca: A. Kucianová


