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ВЪВЕДЕНИЕ
Международното стандартно библиографско описание (ISBD) е предназначено да
служи като основен стандарт в помощ на универсалния библиографски контрол, т.е.
да направи основните библиографски данни за публикуваните във всички страни ресурси достъпни незабавно и за всички, във форма за международно възприемане. От
самото начало основната цел на ISBD е била и продължава да бъде да осигури съвместимост при обмена на библиографска информация.
ISBD е стандартът, определящ елементите от данни, които трябва да се запишат или
транскрибират в специфична последователност като основа на описанието на каталогизирания ресурс. Освен това в него се използва установена пунктуация, за да се
разпознават и представят елементите от данни и да бъдат разбираеми, независимо от
езика на описанието.
През 2009 г. ИФЛА публикува ново Изложение на международните принципи на каталогизацията1. В тези принципи, които заместват Парижките принципи от 1961 г.2 и
разширяват техния обхват, в т. 5, посветена на библиографското описание, е посочено,
че „Описателните данни трябва да са съобразени с международно приет стандарт“3.
В бележка под линия ISBD е определен като стандарт за библиотечната общност, тъй
като изложението на принципите е предназначено не само за библиотеки, но и за архиви, музеи и други общности.
Макар разработването на стандарта отначало да беше мотивирано от автоматизацията на библиографския контрол и от икономическата необходимост от споделена
каталогизация, ISBD е все още полезен и приложим към библиографски описания
на различни ресурси за всички видове каталози в режим онлайн или в традиционна
форма. Този международно приет стандарт е подходящ за прилагане в каталозите
на агенциите, които използват национални или многонационални правила за каталогизация.
Работата по ISBD беше ръководена от следните цели и принципи:
• ISBD предлага съгласувани указания за описание на всички видове публикувани
ресурси, докъдето такова еднообразие е възможно, и специфични указания, които са необходими при описанието на конкретни видове ресурси.
• ISBD предлага указания за съвместима описателна каталогизация в световен мащаб, за да подпомогне международния обмен на библиографски записи между
националните библиографски агенции и в рамките на цялата интернационална
библиотечна и информационна общност (включително производители и издатели).

1

2

3

IFLA Cataloguing Principles: the Statement of International Cataloguing Principles (ICP) and
its Glossary in 20 Languages. Ed. by Barbara B. Tillett and Ana Lupe Cristán. (München: K.G.
Saur, 2009). Достъпно на адрес: http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-internationalcataloguing-principles; Достъпно на български на адрес: http://www.ifla.org/files/cataloguing/
icp/icp_2009-bg.pdf
International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation of
Library Associations, 1963), 91-96
IFLA Cataloguing Principles, 5.3
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• ISBD обхваща различни нива на описание, включително онези, които са необходими на националните библиографски агенции, националните библиографии,
университетите и други колекции с научноизследователски профил.
• Трябва да се установят елементите на описанието, които са нужни за идентифициране и подбиране на ресурса.
• Вниманието да се насочи към съвкупността от информационни елементи, а не
към представянето или използването на тези елементи в специфична автоматизирана система.
• При разработването на указанията трябва да се държи сметка за рентабилността.
Организацията на указанията в настоящия текст изтъква на първо място общите указания, които се прилагат към всички видове ресурси, а след това специфичните упътвания, които добавят информацията, необходима за определен конкретен вид ресурс,
или са изключения от общото правило.
Според терминологията на Функционалните изисквания към библиографските записи (FRBR)4 ISBD се прилага за описание на форми на физическо представяне,
като описваната единица се приема за екземпляр от цялата форма на физическо
представяне. Така ISBD прилага Изложението на международните принципи на
каталогизацията, в което е посочено, че „Библиографското описание обикновено
се основава на физическата единица като представител на формата на физическо
представяне“5.
В ISBD националните библиографски агенции са призовани да създават окончателни
записи, които „да съдържат всички задължителни елементи от стандарта ISBD, доколкото информацията е приложима за описвания ресурс“ (виж A.1.3.). Тази практика
се препоръчва и за библиотеки, които споделят библиографски данни. Включването
на определени елементи от данни се смята задължително винаги, а в други случаи то
се приема за задължително, когато е необходимо за идентификацията на ресурса или
се прецени, че по други причини е от значение за ползвателите на библиографията
или каталога. Указанията в ISBD може да се допълват от Ръководство за прилагане
на ISBD при описание на съставни части (Guidelines for the Application of the ISBDs to
the Description of Component Parts)6, издадено от ИФЛА.
Връзка между ISBD и FRBR
Настоящото издание на ISBD е отражение на усилието описанието на всички материали да бъде в еднаква степен съвместимо с FRBR. Тази гледна точка наложи
внимателно да се изследват елементите от данни в ISBD, за да се определят като
4

5

6

IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report (München: K.G. Saur, 1998). Достъпно и
на адрес: http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
IFLA Cataloguing Principles, 5.2. http://www.ifla.org/publications/statement-of-internationalcataloguing-principles
International Federation of Library Associations and Institutions. Guidelines for the application
of the ISBDs to the description of component parts. (London: IFLA Universal Bibliographic
Control and International MARC Programme, 1988). Достъпно онлайн на адрес: http://www.
ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
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незадължителни онези от тях, които не са задължителни и във FRBR. Няма случай,
при който елемент от данни да е задължителен за FRBR, а в ISBD да не е задължителен.
Групата за преработка на ISBD приема, че за ИФЛА е от съществено значение да
изясни връзката между стандартите ISBD и модела FRBR. В опита си да приспособи
терминологията на ISBD към термините от FRBR „произведение“, „форма на проявление“, „форма на физическо представяне“ и „физическа единица“ и да замести
термини като „публикация“, групата беше затруднена най-вече поради обстоятелството, че използваните във FRBR термини са определени в контекста на модел „обектвръзка“, който представлява по-високо ниво на абстракция от спецификациите за
стандартите ISBD. Според предупреждението в един от докладите на Срещата на
експерти за Международни правила за каталогизация във Франкфурт (IME-ICC) „Терминологията на FRBR не трябва да бъде използвана директно в стандартите ISBD и
в правилата за описание. Те трябва да запазят специфичната си терминология и да
осигурят прецизни определения, които да показват концептуалната връзка на всеки от
техните термини с терминологията на FRBR“7. Групата за преработка прие препоръката на IME-ICC и през 2003 г. взе решение да избягва употребата на терминологията
на FRBR в ISBD. И все пак тя въведе някои промени в начина на изразяване. Една от
тях е използването на термина „ресурс“ вместо „единица“ или „публикация“. Това
решение беше прието, за да се избегне объркване, тъй като в някои от предишните
стандарти ISBD употребата на термина „единица“ се различава по съдържание от
същия термин, използван в FRBR.
Групата за преработка е убедена, че разработването на подробна таблица, отразяваща
връзките на всеки от определените в ISBD елементи със съответните обект-атрибут
или връзка, дефинирани в модела FRBR, ще задоволи необходимостта от изясняване
на хармоничната връзка между самите ISBD и FRBR. Документът, който съдържа
подробното съпоставяне, е озаглавен „Съпоставяне на елементите на ISBD и обектите, атрибутите и връзките на FRBR“ и беше утвърден от Постоянната комисия на
Секцията по каталогизация на 9 юли 2004 г.8
Групата за преработка на ISBD държи да изрази признателност за всички предишни усилия за преглед и за всички предходни издания на стандартите ISBD,
тъй като се предвижда в тази нова версия, доколкото е възможно, да се запазят
указанията от отделните стандарти ISBD, за да се постигне целта за съвместимост
на указанията за описание на всички ресурси. Следва кратко изложение на досегашната дейност9.

7

8

9

Patrick Le Boeuf, “Brave new FRBR world“. In IFLA Cataloguing Principles: Steps towards
an International Cataloguing Code: Report from the 1st IFLA Meeting of Experts on an
International Cataloguing Code, Frankfurt, 2003. http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/
papers_leboeuf.pdf
За основа на това съпоставяне са използвани стандартите ISBD, публикувани по това
време. Достъпно на адрес: http://archive.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD-FRBR-mappingFinal.pdf
За по-подробно въведение в стандартите ISBD виж: John Byrum, “The Birth and Re-birth of
the ISBDs: Process and Procedures for Creating and Revising the International Standard Bibliographic Descriptions“, 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 2000.
Достъпно на адрес: http://archive.ifla.org/IV/ifla66/papers/118-164e.htm
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Исторически сведения
Историята на Международните стандарти за библиографско описание започва през
1969 г., когато Комисията по каталогизация към ИФЛА организира международна
среща на експерти по каталогизация. Срещата завърши с резолюция, в която се предлагаше да се създадат стандарти за нормализиране на формата и съдържанието на
библиографското описание. Впоследствие Комисията по каталогизация започна дейност, чиято крайна цел беше да се осигурят средства за значително нарастване на
споделянето и обмена на библиографски данни. Резултат от тази дейност стана концепцията за Международен стандарт за библиографско описание (ISBD).
Първият от стандартите ISBD беше Международният стандарт за библиографско опи
сание на монографични публикации (ISBD(M)), който излезе през 1971 г. До 1973 г.
той беше приет от редица национални библиографии и след превода на оригиналния
английски текст на няколко други езици с него се съобразиха някои комисии по каталогизация при преработката на национални и многонационални правила за описание10. Коментари от ползвателите на ISBD(M) предизвикаха решението да се изработи
поправен текст, който беше публикуван през 1974 г. като „Първо поправено издание“.
През същата година беше публикуван и Международният стандарт за библиографско
описание на периодични издания (ISBD(S)).
През 1975 г. Съвместният комитет за управление на преработването на Англо-американските правила за каталогизация предложи на Комисията по каталогизация към
ИФЛА да се разработи общ международен стандарт за библиографско описание,
подходящ за всички видове библиотечни материали. В резултат на това през 1977 г.
беше публикуван ISBD(G). След това ISBD(M) беше преработен, за да съответства на
ISBD(G), и през 1978 г. беше публикувано „Първо стандартно поправено издание“.
Последователно се появиха други стандарти ISBD за специфични видове материали:
ISBD(CM) за картографски материали, ISBD(NBM) за некнижни материали и преработеният ISBD(S) за периодични издания бяха публикувани през 1977 г., а ISBD(A) за
по-стари (антикварни) монографични публикации и ISBD(PM) за нотни издания – през
1980 г.
Преработки, 1980–2000
На Световния конгрес на ИФЛА през 1977 г. в Брюксел Постоянната комисия на Секцията по каталогизация на ИФЛА прие нови важни решения, свързани с програмата
на ИФЛА за стандартите ISBD. Решено беше ISBD да не се променят в продължение
на пет години, а след това да се обсъди преработването на всички текстове или на
някои от тях. Затова Постоянната комисия състави Комитет за преработка на ISBD,
чието първо заседание беше през 1981 г. и на него бяха изработени планове за преглед
и преработка на стандартите ISBD.
Стандартите ISBD бяха преиздадени, както следва: ISBD(M), ISBD(CM) и ISBD(NBM) –
през 1987 г., ISBD(S) – през 1988 г., ISBD(CF) за компютърни файлове беше публикуван през 1990 г., ISBD(A) и ISBD(PM) – през 1991 г., и ISBD(G) през 1992 г. Към края
на 80-те години приключи първият проект за общ преглед. Впоследствие ISBD(CF) се
превърна в ISBD(ER) за електронни ресурси, който беше публикуван през 1997 г.
10

Пълен списък на отменените стандарти ISBD може да се ползва на адрес: http://www.ifla.
org/en/node/900
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През 1992 г. Секцията по каталогизация на ИФЛА заедно със секциите по класификация и предметизация организираха Изследователска група за Функционални
изисквания към библиографските записи (FRBR). Пряко последствие от това събитие беше решението всички дейности по преработване на стандартите ISBD да
се отложат, докато Изследователската група за FRBR не изпълни задачата си да
„препоръча изисквания за базисно ниво на функционалност и за базисни данни за
записите, създавани от националните библиографски агенции“. През 1998 г., след
като ИФЛА утвърди препоръките на Окончателния доклад на Изследователската
група за FRBR, той беше публикуван. Тогава Групата за преработка на ISBD беше
възстановена, за да възобнови традиционната си дейност. Както се очакваше, Постоянната комисия на Секцията по каталогизация на ИФЛА възложи на Групата за
преработка на ISBD да започне цялостен преглед на стандартите. Целта на този
„втори проект за общ преглед“ беше да осигури съответствие между указанията в
стандартите ISBD и изискванията във FRBR към данните за „основен национален
библиографски запис“.
Преработки, 2000–2006
В рамките на този проект за общ преглед ISBD(S) беше преработен на ISBD(CR)
за периодични и други продължаващи издания и беше публикуван през 2002 г. след
заседания за хармонизиране на ISBD(S) с Ръководството за ISSN и с Англо-американските правила за каталогизация, 2. изд. През 2002 г. беше издадено и поправено издание на ISBD(M), през 2004 г. – поправено издание ISBD(G). ISBD(CM) и ISBD(ER)
преминаха процес на преглед в световен мащаб и след това бяха преработени, но не
бяха завършени навреме, защото започна подготовката на консолидирания ISBD.
Предварително консолидирано издание, 2007
На конференцията на ИФЛА в Берлин през 2003 г. Групата за преработка на ISBD
прие решение да създаде Изследователска група за насоки на развитието на стандартите ISBD. Тази група реши, че консолидирането на всички стандарти ISBD е осъществимо. Тя беше натоварена от Групата за преработка със задачата да подготви
окончателен текст, който да се превърне в предварително консолидирано издание.
Групата за преработка на ISBD направи опит да разреши някои от проблемите, с които днес се сблъскват каталогизаторите. Консолидираният ISBD е предназначен да
служи за стандарт за описание на всички съществуващи досега видове публикувани
материали и да улесни описанието на ресурси, които имат отличителни белези на повече от един формат. Освен това той облекчава бъдещата дейност по поддържане на
актуализацията и стабилността на ISBD.
В предварителното консолидирано издание на ISBD бяха взети предвид всички тези
промени, както и промените от наскоро преработения след преглед в световен мащаб през 2006 г. ISBD(A). Полученият текст беше установен чрез обединяване в една
структура на сходни указания от всеки ISBD, смесване на публикуваните версии
на текстове за различни видове материали като основа за работа, актуализиране на
резултата в съответствие с поправените през последните няколко години версии на
ISBD и уеднаквяване на езиковия израз.
В съответствие с принципа, че в ISBD вниманието се съсредоточава върху елементите, а не върху показването, и в резултат на стремежа да се подобри оперативната
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съвместимост между библиографските системи за търсене и извличане на информация и форматите за показване, в предварителното консолидирано издание от 2007 г.
бяха включени малки промени в установената пунктуация. Например пунктуацията
се повтаря, когато една област на описанието завършва с точка и следващата област се
предхожда от пунктуация, започваща с точка. Също така, когато се допълват различни
елементи от една и съща област, всеки от тях се загражда в отделни квадратни скоби.
Така ще се установи съгласуваност с други формати на показване, които се различават от формата ISBD.
Изказваме благодарност и признателност на всички изследователски групи, които
взеха участие в прегледа на специфичните стандарти ISBD и на предишния председател на Групата за преработка на ISBD Джон Д. Байръм, който осъществи повечето
от проектите за преработка. Специални благодарности заслужава Дороти Макгари,
председател на Изследователската група за насоки на развитието на стандартите
ISBD, за нейния редакционен контрол при преработването на няколко стандарта и за
изработването на последователни чернови на окончателната версия на предварителното консолидирано издание.
Консолидирано издание, 2011
Въпреки въведените с проектите за преработка промени, които бяха обобщени накратко по-горе, основната структура и компоненти от данни на ISBD доказаха през
годините своята относителна стабилност и продължават да се използват широко, изцяло или частично, от създатели на правила за каталогизация и схеми за метаданни.
Като се взе предвид обаче променливата природа на ресурсите и развитието на технологиите в последно време, които оказаха въздействие върху библиографския достъп,
беше взето решение Групата за преработка на ISBD да съсредоточи усилията си върху
поддържане на консолидираното издание на ISBD, което замества отделните стандарти ISBD, като взема под внимание промените в националните и многонационалните
правила за каталогизация.
През 2003 г. Групата за преглед на ISBD определи Изследователска група за означения
за материал (MDSG), която да проучи как общите и специфични означения за материал (GMD/SMD) се прилагат към многобройните формати и съчетания от носители.
Тази група беше запозната със загрижеността, изразена от Работната група за общи
означения за материал пред първата Среща на експерти за Международни правила за
каталогизация (IME ICC) през 2003 г. във Франкфурт. Както отбелязва Том Делси в
изследването на логическата структура на Част I на Англо-американските правила за
каталогизация през 1998 г.11, термините за общи означения за материал са отражение
на объркващото смесване на физически формат, категория материали, форма на носител и система за означаване (напр. Брайл). При това местоположението на общото
означение за материал непосредствено след основното заглавие се разглежда като
прекъсване на логичния ред и последователност на информацията за заглавието.
По време на конференцията на ИФЛА в Дърбан през 2007 г. предварителното консолидирано издание на ISBD вече беше публикувано и MDSG беше изготвила проект за предложение за компонент на ISBD, който да отразява съдържание/носител, за
11

Tom Delsey. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999.
Достъпно на адрес: http://www.rda-jsc.org/docs.html
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дискусията на Групата за преглед на ISBD. Проектът беше съобразен с версия 1.0 на
Рамката за категоризация на ресурса на RDA/ONIX12 (от август 2006 г.) и по-късните
проекти за Описание на ресурс и достъп до него (RDA)13, в които е включена тази
рамка. Тези и други документи послужиха на изследователската група като инструменти при разработването на структурата и терминологията на самостоятелен компонент на ISBD за съдържание/носител.
През 2009 г., след допълнително преработване и период на обсъждане в световен мащаб, беше утвърдена и публикувана на уебсайта на ИФЛА14 нова област 0, наречена Област на формата на съдържанието и вида на носителя, съдържаща елементите
„форма на съдържанието“ и „вид на носителя“. Сега тя за пръв път е включена в ISBD
и общото означение за материал е премахнато от Област 1.
В настоящото издание има и някои други промени: редакция с цел да се избегне претрупаност на стила и да се постигне по-голяма хармонизация; опростяване на означаването на нивата на задължителност, незадължителност и условност на елементите, което се състои в посочване само при задължителните елементи; изясняване
на основата на описанието, която представлява обект на библиографското описание;
по-голямо внимание към многочастните монографични ресурси; преработване на източниците на информация; повече внимание към изискванията на нелатински азбуки;
отстраняване на указанията за описание на по-стари монографични ресурси, които
не съответстват на ISBD; изясняване на различието между пояснения и елементи на
описанието и накрая, включване на много повече дефиниции в приложението за термини и определения.

Особена благодарност дължим на редактора на Консолидирания ISBD, Джон Хостидж,
за неговия редакторски надзор и участието му в изработването на последователните
предварителни проекти и на окончателната версия на този документ. Бих желала да
изкажа признателност и за съдействието на многобройните консултанти на Групата
за преработка, представители на национални библиотеки, национални библиотечни
мрежи и международни организации, както и за приноса на институции и отделни
личности в процеса на преглед в световен мащаб. Това сътрудничество се изрази
в много предложения, които подпомогнаха дейността на Групата за преработка на
ISBD.
Мадрид, Испания
Декември 2010		

12

13
14

Елена Есколано Родригес (Elena Escolano Rodríguez)
Председател на Групата за преработка на ISBD

RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Достъпно на адрес:
http://www.rda-jsc.org/working2.html#chair-10
RDA: Resource Description and Access. http://www.rda-jsc.org/rda.html
ISBD Area 0: Content Form and Media Type Area. Достъпно на адрес:
http://www.ifla.org/publications/isbd-area-0-content-form-and-media-type-area
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А.1

A.

ОБЩ РАЗДЕЛ

A.1.

Обхват, цел и употреба

A.1.1.
Обхват
Международният стандарт за библиографско описание (ISBD) определя изискванията
за описание и идентификация на най-често срещаните видове публикувани ресурси,
които могат да се появят в библиотечните колекции. ISBD се отнася и до ресурси, предназначени за ползване от лица със зрителни нарушения (напр. във визуална форма или
с релефно писмо), както и до публикуваните за ограничено разпространяване или по
заявка. ISBD определя елементите от данни, които трябва да се запишат или отразят в
специфична последователност като основа на описанието на каталогирания ресурс, и
използва установена пунктуация като средство за разпознаване и представяне на елементите от данни и за тяхното разбиране, независимо от езика на описанието.
Указанията в ISBD се отнасят, на първо място, до библиографските записи, създавани
от националните библиографски агенции, и на второ място, до библиографските записи на други агенции за каталогизация.
Предвижда се националните и международните комитети, които отговарят за съставяне на ръководства за каталогизация, да използват ISBD за основа на техните правила за описание на библиотечни материали, за да описват всички аспекти на всеки от
ресурсите, включително неговото съдържание, носител и начин на издаване.
A.1.2.
Цел
Основната цел на международните стандарти за библиографско описание е да осигурят
условия за съпоставима описателна каталогизация в световен мащаб, за да се улесни
международният обмен на библиографски записи между националните библиографски
агенции и в рамките на международната библиотечна и информационна общност.
Като определя елементите, от които се състои библиографското описание, посочва
последователността на тяхното представяне, както и пунктуацията, която ги разграничава, стандартът цели:
• да могат да се обменят записите от различни източници, така че, съставени в
една страна, те да могат лесно да се използват в библиотечни каталози или други
библиографски списъци във всяка друга страна;
• преодолявайки езиковите бариери, да подпомогне възприемането на записите,
така че, предназначени за потребители, ползващи един език, те да могат да се
разчитат от такива, които говорят на друг език;
• да съдейства за конверсията на библиографските записи в електронна форма;
• да разшири взаимодействието с други стандарти за описание на съдържание.
A.1.3.
Употреба
ISBD предлага условия, които обхващат максимален обем описателна информация,
използвана за редица библиографски дейности. Затова в него са включени елементи,
които са от значение за една или повече от тези дейности, но не непременно за всички.
Малък брой от елементите на описанието, като заглавието, са задължителни и трябва
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да присъстват във всяко описание. Други елементи, като сведението за изданието,
са задължителни, ако има информация за тях. Елементите са означени с термините
Задължителен, Задължителен, когато го има или Задължителен, когато е приложим след заглавието на частта, посветена на елемента. За тези елементи в текста се
използват изразите посочва се (дава се) или посочват се (дават се), а за незадължителните елементи се употребяват изразите може да се посочи (може да се даде).
Националните библиографски агенции са призвани да поемат отговорността за създаване на окончателен запис за всеки ресурс, издаден в съответната страна. Затова се
препоръчва подготвените от тях описания да съдържат всички задължителни елементи от стандарта ISBD, доколкото информацията е приложима за описвания ресурс.
Препоръчва се тази практика да се прилага и от други библиотеки, които споделят
помежду си библиографски данни.
Отговорност за създаване на библиографски описания могат да носят не само библиотеките, а например културни институции, издатели, независими изследователи и
различни общности в режим онлайн.
Описанието по ISBD представлява част от цялостния библиографски запис и обикновено не се използва самостоятелно. Останалите елементи, които съставят пълния
библиографски запис, като например точки за достъп и информация за съдържанието,
не са включени в указанията на ISBD. Те обикновено се съдържат в правилата за каталогизация и други стандарти.
Препратките от варианти на основното заглавие или други препратки, които може да
се изискват от национални правила за каталогизация, не са част от библиографското
описание и не са включени в ISBD. За каталозите и библиографиите обаче те може да
бъдат задължителни.
Информационните елементи, които се отнасят до определена колекция (местоположение на материала, регистрация на служебни данни и др.), не са включени в ISBD.
Те са локални елементи, които може да се добавят към общото описание.
За да опише ресурс, който носи характеристиките на различни видове материали
(напр. електронен продължаващ ресурс, дигитална карта, издавана периодично), каталогизаторът трябва да комбинира указания за различните видове материали, които
са необходими за описването на всички аспекти на ресурса, включително неговото
съдържание, носител и начина на издаването му.
A.2.

Подход към ресурсите

A.2.1.
Обект на библиографското описание
ISBD се използва за създаване на описание на множество от ресурси с едни и същи
характеристики както по отношение на интелектуалното съдържание, така и на физическата форма, т.е. на издание. Изданието може да бъде идентифицирано от сведенията за изданието в ресурса или от информация, предоставена от издателя. Значителна
разлика между два ресурса при който и да е от елементите показва, че става дума
за различни издания и се налагат отделни описания. Промяната в идентичността на
разпространител не представлява промяна на изданието. Описанието според ISBD
отразява цялостен екземпляр от публикуван ресурс.
Ресурсите може да се издават като едночастни или многочастни, като завършени или
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замислени да бъдат завършени или да продължават, както и да излизат едновременно
или последователно.
Едночастен е ресурсът, който е издаден в една физическа единица.
За многочастните единици се съставя описание на много нива (виж Приложение А)
или описание на едно ниво за целия ресурс. В някои случаи частите на многочастен
ресурс може да се опишат и като едночастни ресурси.
Продължаващите ресурси се определят като периодични издания или като интегриращи ресурси. Указанията за продължаващите ресурси се прилагат и при каталогизацията
на ресурси, издавани в последователни номерирани броеве или части, които носят други характеристики на периодично издание (напр. периодичност в заглавието), но са с
ограничена продължителност (напр. бюлетин за определено събитие). Те се спазват и за
завършените интегриращи ресурси (като уебсайт за политическа кампания).
За по-стари монографични ресурси:
При по-старите монографични ресурси отделни описания се правят не само за
изданията, но и за допълнителни тиражи, тиражи и състояния. В този стандарт
не са предвидени указания за случаи, при които не съществува убедително доказателство, че планирано продължение на ресурса съществува, или когато дефектен екземпляр се каталогизира без помощта на библиографското описание
на ресурса. Когато е възможно, трябва да се открие описание на пълен пример.
Ако такъв не съществува, описанието може да се състави по непълни екземпляри, ако дефектите позволяват това, а самите дефекти и други особени характеристики на описвания екземпляр да се посочат в област 7 (виж 7.11). Разбира
се, в такъв случай подготвеното описание може да не е приложимо към всички
екземпляри на едно и също издание, допълнителен тираж или състояние.
A.2.2.
Електронни ресурси
Електронните ресурси са разгледани в ISBD по два начина в зависимост от това дали
достъпът до тях е пряк или отдалечен. Приема се, че прекият достъп означава, че може
да бъде описан физическият носител. Този носител (напр. диск, касета, картридж) трябва да бъде включен към компютър или към периферно устройство, свързано с компютър. Под отдалечен достъп се разбира, че не може да се описва физически носител.
Достъпът се осигурява с използване на входно-изходно устройство (напр. компютър),
свързано към мрежа, или на ресурси, съхранени в сървър или в друго устройство за
съхраняване. Приема се, че всички ресурси с отдалечен достъп са публикувани.
Електронните ресурси все по-често се представят в различни издания. Ново издание се
появява, когато се установи, че в интелектуалното или художествено съдържание на ресурса има значителни различия. В такива случаи се създава нов библиографски запис. За
ресурс, при който различията не са преценени като значителни, не се налага отделен библиографски запис, но агенцията за каталогизация може да предпочете да създаде повече
записи. Значителните различия се изразяват в добавяне и премахване на съдържание, разлика в езика за програмиране, промени с цел да се актуализира или повиши ефикасността
на ресурса, модификации на езика за програмиране или на операционната система, които
позволяват ресурсът да бъде съвместим с друг хардуер или операционни системи.
Различията, които не представляват ново издание, включват: разлика в размера на фи-
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зическия носител (напр. диск от 14 см вместо 9 см), разлики във формата за печат на
файла (напр. ASCII вместо PostScript), във форматите, свързани със системата (напр.
IBM вместо Macintosh), със знаковия код или с плътността на блоковете или на записването. Различията може да се посочат в област 7.
A.2.3.
Ресурси, издадени в повече формати
Когато ресурсът е издаден на различни видове физически носители или в различни
изходни формати, всеки различен физически носител или изходен формат се описва
в отделен библиографски запис.
A.2.4.
Мултимедийни ресурси
За физическото описание на мултимедийни ресурси виж 5.1.2.
A.2.5.
Репродукции
При описването на факсимиле или на друга фотографска, микрографска или цифрова
репродукция във всички области на описанието, с изключение на област 3 за периодичните издания, се посочва библиографската информация, отнасяща се до репродукцията. Информацията, свързана с оригинала, се посочва в област 7 (виж 7.2.4.2).
A.2.6. 	Промени, които налагат ново описание
(Продължаващи ресурси)
A.2.6.1. 	Значителни промени в основното заглавие
на периодичните издания
При значителни промени в основното заглавие за продължаващите издания се съставя ново описание. За значителни се приемат следните промени:
a) за езици и азбуки, при които текстът се разделя на думи, допълването, отпадането, промяната или смяната на последователността на всяка от първите пет думи (първите шест, когато заглавието започва с предпоставен
член) от заглавието, освен в посочения по-долу случай (виж A.2.7);
Примери
Energy policy and conservation biennial report
е променено на
Energy policy and conservation report
Металлургия и технология
е променено на Металлургия и машиностроение
New notes
е променено на Upstream journal
La recherche aéronautique
е променено на La recherche aérospatiale
Scene
е променено на TV 2
IFLANET unplugged
е променено на IFLA CD...
Link magazine
е променено на Link journal
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b) допълване, отпадане или изменение на основното заглавие, което променя
смисъла на заглавието или му придава друго съдържание;
Примери
The best bed & breakfasts in the world
е променено на The best bed & breakfasts in England, Scotland &
Wales
Пояснение: Означава различно съдържание.

Но не
Report on the high-level radioactive waste activities conducted under
MS 1990, 116C.712, subd. 5A
е променено на Report on the high-level radioactive waste activities
conducted under Minnesota Statutes 116C.712
Пояснение: Незначително различие след първите пет думи.

c) колективен орган, названието на който се съдържа където и да е в заглавието, се променя, освен както е посочено по-долу (виж A.2.7.1);
Примери
The register of the Kentucky State Historical Society
е променено на 	The register of the Kentucky Historical Society
NFCR Cancer Research Association symposia
е променено на 	Association for International Cancer Research
symposia
A.2.6.2.
Други значителни промени в периодичните издания
При периодичните издания ново описание се налага и в следните случаи дори когато
заглавието не е променено:
a) основното заглавие е родов термин и издаващият орган променя наименованието си или периодичното издание се издава от различен орган (виж
обаче А.2.7.1 (е) незначителни промени в наименованието на органа, при
които не се налага ново описание);
Пример
Symposium series / Society for Applied Bacteriology
е променено на Symposium series / Society for Applied Microbiology
b) сведението за изданието е променено и това означава значително изменение в обхвата и териториалното покритие на периодичното издание;
Пример
Transportation directory. – New England edition
е променено на Transportation directory. – Eastern edition
c) променен е физическият носител;
Примери
New Zealand national bibliography
Пояснение: Публикува се само на хартия.

е променено на

New Zealand national bibliography

Пояснение: Публикува се само на микрофиш.
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MacInTax deluxe

Пояснение: Издадено на дискета (3 ½ -in).

е променено на

MacInTax deluxe

Пояснение: Издадено на CD-ROM.

d) заглавие, което е било подчинено, е станало самостоятелно;
Пример
Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
е променено на Norwegian journal of entomology
e) периодичното издание е кумулативно и кумулациите имат отделна номерация от основните броеве;
Пример
Reader’s guide to periodical literature
Пояснение: Излиза в кумулации за годишен или по-дълъг период, с
отделна номерация от двуседмичните и т.н. броеве.

f)

периодичното издание е образувано от сливането на две или повече периодични издания;
Пример
Archivio di ottalmologia
и Rassegna italiana di ottalmologia
се сливат и образуват Archivio e rassegna italiana di ottalmologia
g) две или повече периодични издания са образувани от разделянето на перио
дично издание.
Пример
Geografi i Bergen
е променено на Geografi i Bergen. Serie A
и Geografi i Bergen. Serie B
A.2.6.3.
Значителни промени в интегриращите ресурси
Нови описания на интегриращите ресурси се налагат и в следните случаи:
a) сведението за изданието е променено и това означава значително изменение в обхвата и териториалното покритие на интегриращия ресурс;
Пример
Manual of forestry management practices. – Canadian edition
е променено на Manual of forestry management practices. – North
American edition
b) физическият носител е различен;
Пример
Cuadernos de historia medieval
Пояснение: Печатна версия

е променено на Cuadernos de historia medieval
Пояснение: Версия онлайн

c) ресурсът е образуван от сливането на два или повече други ресурса;
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Пример
USMARC format for bibliographic data
и Canadian MARC communication format for bibliographic data
се сливат и образуват: MARC 21 format for bibliographic data
d) два или повече ресурса са образувани от разделянето на друг ресурс.
A.2.7. 	Промени, които не налагат ново описание (Продължаващи
ресурси)
A.2.7.1. 	Незначителни промени в основното заглавие на
периодичните издания
При незначителни промени в основното заглавие на продължаващите издания не се
налага ново описание. Общото правило е, че при настъпване на незначителна промяна в основното заглавие предишното заглавие се посочва в забележка (виж 7.1.1.5.1).
В случай на колебание се приема, че промяната е незначителна. За незначителни се
приемат следните изменения:
a) промяна в изписването на дума или думи, например замяна на една правописна форма с друга;
Примери
Statistisk aarbog for kongeriget Norge
е променено на Statistisk årbok for kongeriket Norge
Labour history
е променено на Labor history
замяна на съкращенията на дума, знак или символ (напр. „&“) с развитите
им форми
Примери
Accommodations and travel services
е променено на Accommodations & travel services
Ga. peach statistics
е променено на Georgia peach statistics
Oxf. Hist. Soc.
е променено на Oxford Historical Society
замяна на римски цифри с арабски
Пример
XXe siècle
е променено на 20e siècle
замяна на числа или дати, представени с цифри, с такива, изписани с букви
Примери
Four wheel fun
е променено на 4 wheel fun
XX century
е променено на Twentieth century
замяна на съставни думи, изписани с тире, с изписани без тире
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Пример
Year-book of the ...
е променено на Year book of the ...
замяна на изписана слято съставна дума със съставна дума, изписана раздел
но или с тире
Пример
Openhouse
е променено на Open house
b) замяна на акроними и инициали с пълните им форми или обратно (виж и
1.1.3.3, 1.1.4.1.1);
Пример
Research in technological adaptation
е променено на RITA
c) промяна в окончанието на дума, например от единствено в множествено
число;
Примери
Fishery report
е променено на Fisheries report
Research studies
е променено на Research study
d) прибавяне, отстраняване или изменение на член, предлог и съюз в текста
на заглавието;
Пример
Fiscal survey of the states
е променено на The fiscal survey of states
e) промяна, която включва наименованието на един и същ колективен орган
и елементите на неговата йерархия или граматическата връзка между тях,
където и да е в заглавието (напр. прибавяне, отстраняване или пренареждане в названието на колективен орган или заместване на вариантна форма,
включително съкращение);
Примери
Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique
е променено на Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique
Views / Goodridge Area Historical Society
е променено на Views from the Goodridge Area Historical Society
е променено на Views from the GAHS
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung
е променено на GMD-Berichte
AAPG continuing education course notes series
е променено на American Association of Petroleum Geologists
continuing education course notes series
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Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero
е променено на Boletín S.E.D.P.G.M.
прибавяне, отстраняване или промяна на пунктуация, включително инициали, представени с точки или без точки между отделните букви, където и
да е в заглавието;
Пример
GBB
е променено на G.B.B.
промяна в последователността на заглавията при заглавие, посочено на повече от един език на установения източник на информация, при условие че
заглавието, избрано за основно, все пак фигурира като паралелно;
Пример
South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir
geneeskunde
е променено на Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South
African medical journal
прибавяне, отстраняване или промяна на думи, които го свързват с номерацията в целия текст на заглавието;
Пример
Tin
е променено на Tin in ...
използване на две или повече основни заглавия в различни броеве на перио
дично издание при спазване на постоянен модел;
Примери
Weekly labor market report
Забележка: Последният брой за всеки месец е със заглавие: Monthly labor
market report

Minneapolis morning tribune

Забележка: Неделните броеве са със заглавие: Minneapolis Sunday tribune
Пояснение: Делничните и неделните броеве имат последователна номерация.

Annual report / Medical Association of South Africa
Забележка: На всяка втора година докладите са със заглавие: Jaarverslag
/ Die Mediese Vereniging van Suid-Afrika
j) прибавяне, отстраняване или промяна на реда на думи от заглавието, които
представляват поредица от изброени понятия, при условие че това не води
до значително изменение на съдържанието;
Пример
Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
е променено на Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog,
Nesodden, Oppegård, Ski
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k) прибавяне или отстраняване където и да е в заглавието на думи, означаващи вида на ресурса, като например magazine, journal, newsletter или техните еквиваленти на други езици (но за подобни промени в първите пет думи
от заглавието виж А.2.6.1).
Примери
Fussball-Jahrbuch
е променено на Fussball
Handel und Industrie
е променено на Revue Handel und Industrie
Minnesota history bulletin
е променено на Minnesota history
Trade and industry
е променено на Trade and industry review
Colección Ciencias y técnicas
е променено на Ciencias y técnicas
Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
е променено на Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
Relatórios de pesquisa
е променено на Série Relatórios de pesquisa
A.2.7.2.
Незначителни промени в интегриращи ресурси
Всички промени в информацията, записана в описанието на един и същ интегриращ
ресурс, с изключение на отбелязаните в A.2.6.3, не налагат ново описание. Вместо
това се променя съществуващото описание, за да отговаря на новата информация.
Пример
Hirnet
е променено на Terminál
Пояснение: Променено е само основното заглавие на уебсайта.

A.3.

Схема на ISBD и пунктуация

A.3.1.
Схема на ISBD
В схемата по-долу са посочени основните случаи на употреба на установена пунктуация. В нея номерата на областите и термините „първо сведение…“, „следващо
сведение…“ и др. под. означават само последователността, в която тези сведения се
посочват в описанието, и нямат допълнително значение. В колоната за статута на
задължителност елементите, които са задължителни за всяко описание по ISBD, са
означени с „М“. Елементите, които са задължителни, ако за тях има информация, са
означени с „МА“. Елементите, които може да се повтарят, са означени в колоната за
повторяемост с „R“. Повечето от елементите може да бъдат последвани от паралелни
елементи на друг език или азбука. В схемата не са посочени всички подобни случаи.
За пунктуацията на паралелните елементи виж А.3.2.9.
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Повторяемост

Елемент

Статут на
задължителност

Област

А.3

Установена
пунктуация

ISBD 2011

Забележка: Всяка област освен първата се предхожда от точка, интервал, тире, интервал (. – )
0. Област на формата на съдържанието и
вида на носителя
0.1
Форма на съдържанието
M
R
.
Следваща форма на съдържанието в
R
същия вид носител
+
Следваща форма на съдържанието в
R
различен вид носител
()
0.2
Определение на съдържанието
MA R
;
Следващо определение на
R
съдържанието
:
0.3
Вид на средството
M
1. Област на заглавието и сведенията
за отговорност
1.1
Основно заглавие
MA
=
1.2
Паралелно заглавие
R
:
1.3
Допълнение към заглавието
R
1.4
Сведение за отговорност
/
Първо сведение
MA
;
Следващо сведение
R
;
1.1.5.2
Следващо заглавие от същия автор и
MA R
т.н.
.
1.4.5.11.2 Следващо заглавие от друг автор и т.н. MA R
2. Област на изданието
2.1
Сведение за изданието
MA
2.3
Сведение за отговорност, отнасящо се
до изданието
/
Първо сведение
MA
;
Следващо сведение
R
,
2.4
Допълнително сведение за изданието
MA R
2.5
Сведение за отговорност, свързано с
допълнителното сведение за изданието
/
Първо сведение
MA
;
Следващо сведение
R
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Елемент

3. Област на специфична характеристика на
материала или на вида на ресурса
3.1

;
()
;

MA

R

MA

R

3.3.3
3.3.6

Система на алтернативно номериране

MA

Нова поредица на номерацията

MA

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.3.4
3.2

;
3.3.7
4. Област на публикуването, произвеждането и/или разпространяването и др.
4.1

;
:

4.2

,

4.3

()
4.4
:
,

R
Математически данни (Картографски
ресурси)
Сведение за мащаб
Сведение за проекция
Сведение за координати и
равноденствие
Сведение за равноденствие
Сведение за музикален формат
(Нотирана музика)
Номерация (Периодични издания)
Цифрово означение
Хронологично означение

3.3
()
*
=

Повторяемост

Област

Статут на
задължителност

ISBD 2011

Установена
пунктуация

A

4.5
4.6

MA

MA
MA
MA
MA

Място на публикуване, произвеждане и/
или разпространяване
Първо място
M
Следващо място
Име на издателя, производителя и/или M
разпространителя
Дата на публикуване, произвеждане и/ M
или разпространяване
Информация за отпечатването или
произвеждането
Място на отпечатване или
произвеждане
Име на печатаря или производителя
Дата на отпечатване или произвеждане
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R
R

R
R

5. Област на описание на материала
5.1

6. Област на серията и на
многочастния монографичен
ресурс

:
;

5.2
5.3

+
()

5.4

6.1
:

6.3
6.4

/
;
,

6.5

;

6.6

7. Област на забележките
8. Област на идентификатора на ресурса и
условията за разпространяване
8.1

=

8.2

:

8.3

Повторяемост

Елемент

Статут на
задължителност

Област

А.3

Установена
пунктуация

ISBD 2011

R
Обем

M

Други физически подробности
Размери
Библиографски формат и размери (постари монографични ресурси)
Сведение за съпроводителен материал

Основно заглавие на серия и на
многочастен монографичен ресурс
Допълнение към заглавието на серия и
на многочастен монографичен ресурс
Сведения за отговорност, отнасящи
се до серия и до многочастен
монографичен ресурс
Първо сведение
Следващо сведение
Международен стандартен номер
на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Номерация в серия или в многочастен
монографичен ресурс

R
R

MA
R

R
MA

MA
**

Идентификатор на ресурса Фингър
принт (По-стари монографични
ресурси)
Ключово заглавие (Продължаващи
ресурси)
Условия за разпространяване

R
R

MA

MA
R

* Хронологичното означение се загражда в кръгли скоби само когато съпровожда цифрово
означение.
** Само някои забележки са задължителни, когато са приложими и/или когато има информация. Виж област 7.
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В таблицата по-долу са изброени елементите в ISBD:
Елемент
Форма на съдържанието
Определение на съдържанието
Вид на средството
Заглавие
Основно заглавие
Общо заглавие (на основното заглавие)
Подчинено заглавие (на основното заглавие)
Означение за подчинено заглавие
(на основното заглавие)
Заглавие на отделно произведение от същия автор
Заглавие на отделно произведение от друг автор
Паралелно заглавие
Общо заглавие (на паралелното заглавие)
Подчинено заглавие (на паралелното заглавие)
Означение за подчинено заглавие
(на паралелното заглавие)
Допълнение към заглавието
Паралелно допълнение към заглавието
Сведение за отговорност, отнасящо се към заглавието
Паралелно сведение за отговорност, отнасящо се към
заглавието
Сведение за изданието
Паралелно сведение за изданието
Сведение за отговорност, отнасящо се до изданието
Паралелно сведение за отговорност, отнасящо се до
изданието
Допълнително сведение за изданието
Паралелно допълнително сведение за изданието
Сведение за отговорност, свързано с допълнителното
сведение за изданието
Паралелно сведение за отговорност, свързано с
допълнителното сведение за изданието
Сведение за мащаб
Сведение за проекция
Координати
Дължина и ширина
Ректасцензия и деклинация
Равноденствие
Сведение за музикален формат
Паралелно сведение за музикален формат
Цифрово означение
Хронологично означение
Система на паралелно номериране
Нова поредица на номерацията
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0.1
0.1.1
0.2
1.1
1.1.3.7
1.1.3.7
1.1.3.7
1.1.5.2
1.4.5.11.2
1.2
1.2.5.5
1.2.5.5
1.2.5.5
1.3
1.3.4.7
1.4
1.4.5.10
2.1
2.2
2.3
2.3.4
2.4
2.4.4
2.5
2.5.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3.1
3.1.3.2
3.1.3.3
3.1.3.4
3.2.1
3.2.2
3.3.2
3.3.3
3.3.5
3.3.7

А.3

ISBD 2011

Елемент
Място на публикуване, произвеждане и/или
разпространяване
Допълнения към мястото на публикуване,
произвеждане и/или
разпространяване
Паралелно място на публикуване, произвеждане и/или
разпространяване
Допълнения към паралелното място на публикуване,
произвеждане и/или разпространяване
Име на издателя, производителя и/или разпространителя
Паралелно име на издателя, производителя и/или
разпространителя
Дата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
Място на отпечатване или произвеждане
Име на печатаря или производителя
Дата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
Специфично означение за материал
Обем
Пагинация
Времетраене
Материал, от който е направен ресурсът
Наличие на илюстрации
Наличие на цвят
Коефициент на намаление
Наличие или отсъствие на звук
Разположение на кадъра
Процес или метод на възпроизвеждане на неподвижно
изображение
Скорост на възпроизвеждане
Метод на записване
Посока на браздата
Размер на браздата
Брой на пистите
Конфигурация на пистите
Брой на звуковите канали
Изравняване на звука
Редукция на звука
Размери
Библиографски формат и размери (по-стари монографични
ресурси)
Сведение за съпроводителен материал
Основно заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Общо заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
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4.1
4.1.9

4.1.11

4.2
4.2.10
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1.2
5.1
5.1.4
5.1.5
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.7.4
5.2.7.5
5.2.7.6
5.2.7.7
5.2.7.8
5.2.7.9
5.2.7.10
5.2.7.11
5.3
5.3.2
5.4
6.1

A
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Елемент
Подчинено заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Означение за подчинено заглавие
Паралелно заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Паралелно общо заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Паралелно подчинено заглавие на серия или на
многочастен монографичен ресурс
Паралелно означение за подчинено заглавие на серия
или на многочастен монографичен ресурс
Допълнение към заглавието на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Паралелно допълнение към заглавието на серия или на
многочастен монографичен ресурс
Сведение за отговорност, отнасящо се до серия или до
многочастен монографичен ресурс
Паралелно сведение за отговорност, отнасящо се до серия
или до многочастен монографичен ресурс
Международен стандартен номер на серия или на
многочастен монографичен ресурс
Номерация в серия или в многочастен монографичен
ресурс
Забележка
Забележка за формата на съдържанието и вида на
носителя
Забележка с библиографско позоваване
Забележка за периодичност
Забележка за системни изисквания
Забележка за начина на достъп
Забележка за основното заглавие
Забележка за естеството, обхвата, формата
предназначението или езика на ресурса
Забележка за паралелно заглавие и паралелно
допълнение към заглавието
Забележка за сведенията за отговорност
Забележка за изданието и за библиографската история на
ресурса
Забележка за промени, свързани с изданието
Забележка за библиографската история на ресурса
Забележка за връзка с други ресурси
Забележка за преводи
Забележка за репродукции
Забележка за различни издания
Забележка за приложения, притурки и др.
Забележка за приложения към или притурки в
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6.2
6.2.2
6.2.2

6.3
6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.6
7
7.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.0.5
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.4.1
7.2.4.2
7.2.4.3
7.2.4.4
7.2.4.5

ISBD 2011

А.3

Елемент
Забележка за други връзки
Забележка за връзка между продължаващи ресурси
Забележка за специфичната характеристика на
материала и вида на ресурса
Забележка за издателските данни, данните за
разпространяването и др.
Забележка за описанието на материала
Забележка за серията и за многочастния монографичен
ресурс
Забележка за съдържанието
Забележка за идентификатора на ресурса и условията за
разпространяване
Забележка за подвързията
Забележка за основата на описанието
Забележка, представляваща анотация
Забележка за ползването/читателското предназначение
Забележка за номера
Забележка, отнасяща се до описвания екземпляр
Идентификатор на ресурса
Стандартен идентификатор
Търговски названия и каталожни номера
Фингърпринт
Пояснение към идентификатор
Ключово заглавие
Условия за разпространяване
Пояснение към условията за разпространяване

ISBD
7.2.4.6
7.2.4.7
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.8.2
7.9
7.10.2
7.10.3
7.10.4
7.11
8.1
8.1.2
8.1.4
8.1.5
8.1.3
8.2
8.3
8.3.2

A.3.2.
Пунктуация
A.3.2.1.
Всеки елемент от описанието се предхожда или загражда от установена
пунктуация. Установената пунктуация, която предхожда елемента, се пропуска, когато той е пръв за областта. Преди и след установената пунктуация се оставя разстояние
(един интервал при машинопис или интервал колкото буквата m при отпечатване)
с изключение на запетаята (, ) и точката (. ), пред които не се оставя разстояние.
Включването на друга пунктуация и разстоянията преди и след нея е по преценка на
агенцията за каталогизация. Препоръчаната пунктуация се запазва дори когато тя се
дублира (виж A.3.2.7). За пунктуация при азбуки, които се изписват от дясно наляво,
виж A.3.2.11 и Приложение B.
A.3.2.2.
Кръглите ( ( ) ) и квадратните скоби ( [ ] ) се разглеждат като отделен
пунктуационен знак и преди първата (лявата) и след втората (дясната) кръгла или
квадратна скоба се оставя интервал (за изключения виж и А.8). Когато кръглите или
квадратните скоби са предхождани или последвани от установена пунктуация, която
завършва или започва с интервал, се оставя само един интервал. Ако дясната кръгла
или квадратна скоба е последвана от запетая или точка, използвани като установена
пунктуация или от пунктуационен знак, взет от ресурса, интервал не се използва.
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Пример
. —#[Б.м.]#: Издател
не . —##[Б.м.]##: Издател

Пояснение: В този пример знакът „#“ е използван само като начин да се
означат интервали и не се появява при показването на библиографския
запис.

A.3.2.3.
Всяка област на описанието, без първата, се предхожда от точка, интервал, тире, интервал (. — ) освен когато областта е ясно разграничена от предхождащата я област чрез нов ред. В такъв случай точката, интервалът, тирето и интервалът
може да се заменят с точка (.) в края на предходната област.
A.3.2.4.
Когато в описанието отсъства първият елемент от дадена област, установената пунктуация, отнасяща се до първия съществуващ елемент, се заменя с точката,
интервала, тирето, интервала (. — ), които предхождат областта.
A.3.2.5.
Когато някоя област се повтаря, при всяко повторение тя се предхожда от
точка, интервал, тире, интервал (. — ), освен при условието, описано в A.3.2.3.
A.3.2.6.
Когато даден елемент се повтаря, всяко повторение се предхожда от определената за този елемент пунктуация.
A.3.2.7.
Когато един елемент или област завършва с точка, а установената пунктуация за следващия елемент или област започва с точка, се посочват и двете точки,
за да се вземе под внимание както пунктуацията, която означава съкращение, така и
установената пунктуация.
Примери
. — 3rd ed.. —
не . — 3rd ed. —
And then ... . — 4th ed.
не And then ... — 4th ed.
by J. Smith, Esq.. —
не by J. Smith, Esq. —
National flight / by Air Flight Inc.. Navigation advisor / Interactive
Mapping Corporation
не National flight / by Air Flight Inc. Navigation advisor / Interactive
Mapping Corporation
A.3.2.8.
Два пунктуационни знака може да се използват във всички или в повечето
области:
a) Квадратните скоби заграждат информация, намерена извън установените
източници на информация и допълнителен текст, включен в описанието.
Когато информацията за последователни елементи в една и съща област
е взета от източник извън установения източник на информация, всеки от
тях се загражда с отделна двойка квадратни скоби.
Примери
. — [Б.м.] : [б.и.]
не . — [Б.м. : б.и.]
. — [2nd ed.]. — [S.l.] : [s.n.]
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не . — [2nd ed.]. — [S.l. : s.n.]
. — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum] ; [4])
не . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum ; 4])
b) Знакът за пропускане – многоточие ( ... ), означава пропускане на известна
част от елемент. Знакът за пропускане се предхожда и следва от интервал.
A.3.2.9.
Когато в една област или елемент една и съща информация е дадена на
два или повече езика и/или азбуки, се спазват следните указания:
Когато един елемент е записан на два или повече езика и/или азбуки, информацията на
всеки език и/или азбука се предхожда от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
Когато два или повече елемента от една и съща област са записани на два или повече
езика и/или азбуки, елементите на всеки език и/или азбука се посочват с подходящата
за всеки от тях установена пунктуация. Цялата група елементи на първия записан
език и/или азбука се предхожда от пунктуацията, предвидена за първия елемент, а
всяка следваща група се предхожда от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
Когато част от едно и също сведение (напр. сведение за отговорност) е посочена на
един език или азбука, а друга част е посочена на повече от един език или азбука, няколкото езикови форми се представят заедно. Където е подходящо, се използват знаци
за равенство и други пунктуационни знаци.
A.3.2.10. Област или елемент, които не са приложими към ресурса, не се включват
в описанието. Предхождащата и заграждащата пунктуация на такава област или елемент също се пропускат.
A.3.2.11. Когато информацията се представя на азбука, различна от латиница, препоръчаната пунктуация може да се посочи чрез еквивалентните символи на тази азбука. По същия начин в азбука, която се пише от дясно наляво, съчетанието от точка,
интервал, тире, интервал от препоръчаната пунктуация се чете от дясно наляво.
Пример
Пример
За представяне на информация, посочена едновременно на азбуки, които се пишат от
ляво надясно и от дясно наляво, виж Приложение В.
A.3.3.
Цялостни примерни модели за всяка област са изложени в началото на
областта.
A.4.

Източници на информация

A.4.1.
Основа на описанието
Целият ресурс е основа за описанието на всички видове материали. При вземане на
решение за основата на описанието на библиографската единица, която ще се описва,
е необходимо да се вземе предвид следното:
Едночастни монографични ресурси: целият ресурс
Многочастни монографични ресурси: предпочита се източник, идентифициращ и
приложим към целия ресурс, но когато няма такъв, избира се първият брой или част
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или ако и те липсват – най-ранният брой или част, които са на разположение. За аналитично описание на част виж едночастни монографични ресурси.
Периодични издания: първият брой или част, или когато липсват, най-ранният брой
или част, които са на разположение. При номерирани периодични издания за първи се
счита броят или частта с най-малко цифрово или с най-ранно хронологично означение. За неномерирани периодични издания за първи се счита броят или частта, чиято
дата на публикуване, произвеждане или разпространяване е най-ранна. Обикновено
се предпочита първият (или най-ранен) брой или част пред източник, който се отнася
до целия ресурс или до поредица от повече от един брой или част.

Област
0. Форма на съдържанието и вид
на средството
1. Заглавие и сведение за
отговорност
2. Издание

Основа на описанието
Всички броеве или части
Първият или най-ранен брой или
част
Първият или най-ранен брой или
част
Всички броеве или части

3. Специфична характеристика
на материала или на вида на
ресурса

За номерация (Периодични
издания): Първият и последният
брой или част за всяка система
или поредица

4. Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др.
Място и издател, производител,
разпространител и др.
Място и производител

Първият или най-ранен брой или
част
Първият или най-ранен брой или
част
Първият и/или последният брой
или част
Всички броеве или части
Всички броеве или части

Дата
5. Описание на материала
6. Серия и многочастен
монографичен ресурс
7. Забележка

Всички броеве или части и всеки
друг източник
Всички броеве или части и всеки
друг източник

8. Идентификатор на ресурса и
условия за разпространяване
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Интегриращи ресурси: текущата итерация, освен за началната дата на публикуване.
Област
0. Форма на съдържанието и вид
на средството
1. Заглавие и сведение за
отговорност
2. Издание
3. Специфична характеристика на
материала или вида на ресурса
4. Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др.
Място и издател, производител,
разпространител и др.
Място и производител
Дати
5. Описание на материала
6. Серия и многочастен
монографичен ресурс
7. Забележка

Основа на описанието
Текущата итерация
Текущата итерация
Текущата итерация
Всички итерации

Текущата итерация
Текущата итерация
Първата и/или последната
итерация
Текущата итерация
Текущата итерация
Всички итерации и всеки друг
източник
Всички итерации и всеки друг
източник

8. Идентификатор на ресурса и
условия за разпространяване

A.4.2.
Предпочетени източници на информация
Подборът на предпочетен източник на информация при отделните материали е различен, но има общи основни критерии:
• изчерпателност на информацията за идентификация: източникът, който дава
най-пълната и най-достоверната информация
• близост на източника до информацията: източникът, който е най-близък до
съдържанието на информацията, като напр. вътрешен източник, и
• продължителност на източника на информация: източникът, който е най-дълготраен.
Когато има повече от един източник на информация, които са определени като предпочетени източници на информация за ресурса, се избира първият от тези източници,
освен в случаите, при които е приложимо едно от следните условия:
• Ако ресурсът съдържа предпочетени източници на информация на повече
от един език или азбука, предпочетеният източник на информация се избира
както следва:
1. източникът на езика или азбуката, които съответстват на езика или
азбуката на съдържанието или на преобладаващия език или азбука на
съдържанието на ресурса
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2. източникът на езика или азбуката на превода, ако е известно, че преводът е бил цел на ресурса
3. източникът на оригиналния език или азбука на съдържанието
4. първият срещнат източник
Ако в ресурса има предпочетени източници на информация с различни дати,
избира се източникът с по-късна или най-късна дата.
Печатни ресурси

A.4.2.1.1. Ресурси на латиница
Предпочетеният източник на информация е заглавната страница или за ресурсите без
заглавна страница – заместителят на заглавната страница. Заместителят на заглавната
страница се избира съгласно критериите от А.4.2. Източници като корица, гръб и др.
се приемат за предпочетени източници на информация само когато са издадени едновременно с ресурса.
Когато информацията, която традиционно се посочва на заглавната страница, е поместена на две срещуположни страници със или без повторение, и двете страници се
приемат за предпочетен източник на информация.
Заглавни страници, които не са избрани за предпочетен източник на информация или
като част от един общ източник на информация, се разглеждат като допълнителни
заглавни страници.
За ресурси без предпочетен източник на информация, приложим към целия ресурс,
виж A.4.2.5.
За монографични ресурси:
Когато едночастен монографичен ресурс има повече от една заглавна страница, избира се онази страница, която е специфична за описвания ресурс (напр.,
ако монографията е част от серия, се избира аналитичната заглавна страница,
при факсимилна репродукция се избира страницата, съдържаща подробности за репродукцията) (виж и 1.1.4.2).
Когато многочастен монографичен ресурс се каталогизира като цяло, предпочетеният източник на информация е общата за всички части заглавна страница.
За по-стари монографични ресурси:
Когато не е възможно да бъде избран заместител на заглавната страница съобразно критериите от А.4.2, източниците се вземат предвид в следната последователност: издателско каре, предзаглавна страница, други заглавни страници, надтекстно заглавие, заглавие на етикет, инципит, експлицит, начални
думи на основния текст, начални думи на ресурса. При всяко описание само
една страница, част от страница или част от ресурса може да се определи за
заместител на заглавната страница.
За продължаващи ресурси:
Предпочетеният източник на информация е заглавната страница или заместителят на заглавната страница на броя или итерацията, който се използва за
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основа на описанието (виж А.4.1). Заместителят на заглавната страница за
продължаващ ресурс, който няма заглавна страница, се избира от определени
източници при следната последователност на предпочитание:
1. аналитичната заглавна страница, корицата, надтекстното заглавие, главата, страниците с издателски данни, издателското каре;
2. другите заглавни страници и информацията от обложката и тек
ста в горната и в долната част на страницата (например колонтитул);
3. останалата част от продължаващия ресурс: предговори, въведения, съдържание, текст, приложения и др.;
4. справочни източници, които са извън ресурса и не са свързани с
него (напр. библиографии, издателски списъци).
A.4.2.1.2. Ресурси на азбуки, различни от латиница
Ако в ресурс, който не е на латиница, издателското каре съдържа пълни библиографски подробности, то е предпочетеният източник на информация, когато е налице едно
или повече от следните условия:
a) листът, който е на мястото на заглавната страница, съдържа само основното заглавие, подобно на предзаглавна страница;
b) върху листа, който е на мястото на заглавната страница, е поместено основното заглавие, със или без библиографска информация, в калиграфска версия
(като в издателското каре са посочени всички библиографски подробности,
представени в конвенционалната форма на китайските знаци, използвани в
съвременната китайска, японска и корейска печатарска практика);
c) върху листа, който е на мястото на заглавната страница, е поместена само
версия на заглавието на западен език и/или издателска информация.
A.4.2.2.
Картографски ресурси и неподвижни изображения
Предпочетеният източник на информация за картографски ресурс или за неподвижно
изображение се избира при следната последователност на предпочитание:
a) самият ресурс;
b) контейнерът (папка, корица, плик и др.) или калъфът, поставката и стойката на глобус и др., с които ресурсът е издаден или произведен;
c) съпроводителен текст или брошура;
d) източници извън ресурса като каталог, библиография и др.
Предпочетеният източник за атлас се избира според критериите за монографии или за
продължаващи ресурси в съответствие с вида на изданието (виж A.4.2.1.1).
A.4.2.3.
Мултимедия и аудиовизуални ресурси
При много мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи и движещи се изображения няма само един източник на информация за създаване на библиографско описание. Затова, когато се описва такъв ресурс, може да се наложи да се подбира от несъпоставими източници като съдържанието на самия ресурс (където данните може да
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са представени във визуална, слухова или смесена форма), прикрепен етикет, контейнер, обвивка или друг съпроводителен текстов материал, като например наръчник.
Предпочитаните източници на информация са:
a) източник, който идентифицира като цяло произведението или произведенията, съдържащи се в ресурса, и е свързан трайно с него, като например
заглавни екрани на кинофилм или етикет на диск;
b) източник, който идентифицира като цяло произведението или произведенията, съдържащи се в ресурса, и го придружава, като например притурка
с описание, издадена заедно с диск.
Обикновено се предпочитат текстовите източници пред звуковите. Когато обаче текстовата информация е недостатъчна или очевидно погрешна и интегралният звуков
източник е по-подходящ, той може да бъде предпочетен.
A.4.2.4.
Електронни ресурси
Предпочитаните източници на информация са:
a) източник, който идентифицира ресурса като цяло и е вътрешно присъщ на
самия ресурс като заглавен екран, основно меню, сведения за програмата,
колонтитул във файла, в който е включен ред Тема: начална страница или
кодирана информация (напр. TEI header, HTML title);
b) източник, който идентифицира ресурса като цяло и се намира върху физическия носител или неговите етикети;
c) контейнер на издателя, производителя или разпространителя;
d) документация или друг съпроводителен материал (напр. писмо на издателя), която идентифицира ресурса.
A.4.2.5.
Ресурси без общ източник на информация
Едночастни монографични ресурси. Когато няма предпочетен източник на информация, който да се отнася до целия ресурс, а всяко произведение, съдържащо се в
него, има собствен предпочетен източник на информация (включително ресурси с
многоезични версии на едно и също произведение), няколко източници на информация може да се приемат за един общ източник на информация.
Многочастни монографични ресурси. Когато няма предпочетен източник на информация, който да се отнася до целия ресурс, а всяка част има собствен предпочетен
източник на информация, се избира предпочетеният източник за информация на първата достъпна част.
Продължаващи ресурси. Когато ресурсът съдържа повече от едно произведение с
различен предпочетен източник на информация и номерация, за всяко от тях се прави
отделно описание. В област 7 се дава подходящо обяснение за отделните описания
(виж 7.2.4.6).
A.4.2.6.
Ресурси без източник на информация в ресурса
Когато в ресурса не е открит източник на информация, може да се използват източници извън него, като каталог, библиография или рецензия.
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A.4.3.
Установени източници на информация
За всяка област са посочени определени източници, наречени „установени източници на информация“, и са изброени в предпочитаната последователност.
Когато елементите от данни за област 1 се намират в различни източници (напр. заглавия, които се намират на заглавната страница и на корицата), източникът се избира в съответствие с предпочитаната последователност на източниците (виж всяка
от областите и А.4.2) и се посочва формата, която е дадена там. Когато е подходящо,
информацията се предава така, както е дадена на избрания източник.
За областите 2, 3, 4 и 6 са посочени повече източници и затова установените източници са резултат от съчетание от източници. Когато елементите от данни за тези области
се намират в различни източници, източникът се избира в съответствие с предпочитаната последователност на източниците (виж всяка от областите и А.4.2) и се посочва
във формата, която е дадена там. Когато е подходящо, информацията се предава така,
както е дадена на избрания източник.
Информация, взета от източник, различен от установените за областите от 1 до 6
източници, се загражда в квадратни скоби, когато се предава като част от областта.
Като алтернатива такава информация може да се посочи в област 7, без квадратни
скоби. Информация, намерена извън ресурса, може да се посочи в област 7.
Ресурсът се описва във вида, в който е публикуван от издателя, печатаря, разпространителя и т.н. Не може да се приеме за препоръчан източник част от ресурс, която не принадлежи към него в оригиналния му вид. Например корица или гръб се използва като
установен източник само ако е ясно, че ресурсът е публикуван с тази подвързия.
За по-стари монографични ресурси:
Когато информацията в областите 1, 2, 4 или 6 е от източник, различен от
установения източник на информация за тази област, източникът на информация се посочва в област 7. Ако ресурсът няма заглавна страница и за заместител на заглавната страница е избран друг източник на информация, заместителят се идентифицира в област 7 (виж 7.1.1.2). Това се отнася и до всяка
информация в областите 1, 2, 4 и 6, взета от заместител.
A.5.
Език и азбука на описанието
Елементите от области 1, 2, 4 и 6 обикновено се вземат от ресурса и затова, когато
е приложимо, са на езиците и азбуките, на които са там. Добавените текстове в тези
области на описанието се заграждат в квадратни скоби и се изписват на езика и/или
азбуката на тази част от него, освен когато се отнася за:
• установени съкращения (виж A.6) и установени допълнения (виж A.8, A.9);
• сведение за функцията на разпространителя (виж 4.2.5) и допълнения към
датата на отпечатване (виж 4.7.3), които се посочват на езика и/или азбуката,
определени от агенцията за каталогизация.
Термините, използвани в областите 5, 7 и 8, обикновено не се предават дословно от
ресурса и затова не е необходимо да се заграждат в квадратни скоби. Те се посочват
на езика и/или азбуката, избрани от агенцията за каталогизация, освен:
• когато оригинално заглавие или вариант на заглавието се посочва в област 7;
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• когато цитати се посочват в област 7;
• когато ключово заглавие се посочва в област 8.
В някои от указанията на ISBD се уточнява използването на определен термин или израз на английски език. Агенциите за каталогизация могат да употребяват равностоен
термин или израз на определен от тях език.
Елемент от описанието на ресурс, който е на различна от определената от агенцията
за каталогизация азбука, ако е необходимо, може да се посочи в транслитерирана или
транскрибирана форма на определената от агенцията азбука, без квадратни скоби.
Когато азбуката вече не се използва или не може да се приложи по други причини,
може да се използва подходяща алтернативна азбука, например кирилица (граждански шрифт) вместо кирилица (църковнославянски шрифт) .
За по-стари монографични ресурси:
Правописът на думи, взети от ресурса, се запазва, но лигатури и други остарели
форми на букви и диакритични знаци, с които агенцията за каталогизация не
разполага, може да се представят в техните сегашни форми. Различията във формите на буквите не се вземат предвид, когато употребата им не се отразява върху съвременния правопис. Не се добавят ударения и други диакритични знаци,
които отсъстват в ресурса. За представянето на главни и малки букви виж А.7.
Допълваните от агенцията за каталогизация думи и изрази се съобразяват със
съвременния правопис. За вмъкване на думи и изрази на латински виж А.6.6.
A.6.

Съкращения и абревиатури

A.6.1.
Съкращения, съдържащи се в използвания за описанието източник на опи
сание, се запазват. Информацията в област 1 не се съкращава.
По изключение се допуска съкращаването на някои елементи от описанието, когато
пропуснатите думи са в края или в средата на елемента (напр. прекалено дълго основно заглавие или основно заглавие на периодично издание, съдържащо дата или
номер, които са различни за различните броеве; виж 1.1.5.1). В такива случаи пропуснатите данни се заместват с многоточие ( ... ).
За по-стари монографични ресурси
Съкращения в текста, които са резултат на ръкописната традиция да се скъсяват прекалено дълги или често срещани думи, може да се запазят или да
се развият, където това е възможно. Развитата част се загражда в квадратни
скоби или се посочва в област 7.
Примери
Boetij viri celeberrimi de [con]solatio[n]e phylosophie liber : cu[m]
optimo [com]me[n]to beati Thome
Dialogus beati Gregorij Pape : eiusq[ue] diaconi Petri in quattuor libros
diuisus : de vita [et] miraculis patru[m] italicor[um] : [et] de eternitate
a[n]imarum
Когато значението на съкратената дума не е сигурно, след предполагаемата
развита форма се поставя въпросителен знак, напр. amico[rum?]. Ако не може
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да се определи значението на съкратената форма, в квадратни скоби за всяко
неясно съкращение се добавя въпросителен знак, напр. amico[?], [?]s, или
съкращението се изписва така, както е в текста.
A.6.2.
Когато е съкратено сведение за отговорност, което се състои от имената
на няколко лица или колективни органи (виж 1.4.5.3), пропускането на данни се означава с многоточие и вмъкване на установеното съкращение „et al.“ (= et alii) или
за записи с нелатинска азбука – неговото съответствие на друга азбука. Вмъкнатият
израз се загражда в квадратни скоби.
A.6.3.
За някои съкращения са установени специфични указания (напр. 4.1.16,
4.2.13).
A.6.4.
В някои от указанията се препоръчва да се използват „стандартни съкращения“ (напр. в сведението за изданието, виж 2.1.2), без да се уточняват формите на
съкращение, които трябва да се употребяват. Тези съкращения не са установени, но
се препоръчва да се ползват национални или международни стандарти (виж Приложение C).
Използваните в примерите съкращения, които са различни от посочените по-горе в
А.6.2 и А.6.3, са илюстративни и не са установени (виж и Приложение D). За да се
улесни международният обмен на библиографски записи и да се избегне необходимостта библиографските агенции да осигуряват еквивалентни термини за всеки език,
се използват някои съкращения на латински език.
A.6.5.
Инициали и акроними се представят без интервали между тях, независимо от това как са дадени в ресурса.
Примери
Pel battesimo di S.A.R. Ludovico ...
KL Ianuarius habet dies xxxi
Secundum usum S.R.E.
Prediche del M.R.P.C.M.
Съкращения, които се състоят от повече от една буква, се разглеждат като отделни
думи, отделени с интервали от предходните или следващите думи или инициали.
Примери
Ph. D.
Mr J.J. Rousseau
Когато две или повече отделни съкращения, инициали и др. са разположени едно до
друго, всяко от тях се разграничава от съседното с интервал.
Примери
par R.F. s. d. C.
M. J.P. Rabaut
A.7.
Главни букви
При азбуките, в които се използват малки и главни букви, обикновено първата буква
на първата дума от всяка област на описанието трябва да бъде главна. Някои от еле-
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ментите и поделементите също трябва да започват с главна буква (напр. паралелно
заглавие, алтернативно заглавие, заглавие на част). В останалите случаи употребата
на главни букви трябва да се съобразява с общоприетите правила за езика и азбуката, използвани при описанието (за езика, азбуката и формата на буквите, чрез които
трябва да се представят данните при описанието, виж А.5). Когато в описанието се
използва повече от един език или азбука, главните букви трябва да се използват в съответствие с правилата на съответния език, дори и ако в резултат от това се нарушава
моделът на употреба на главни букви на описанието като цяло.
За по-стари монографични ресурси:
Буквите с цифрова стойност в хронограма от заглавието или областта на публикуването, произвеждането и/или разпространяването и др. или в акростих
от текста на стихотворение се изписват с главни. Допълваните от агенцията
за каталогизация думи и изрази трябва да следват съвременната практика.
Пример
Anno Vt speraMUs, pace CoronanDo [1610]
При латински думи главната буква I в края на думата е лигатура, която се
използва вместо ii или ij. Тя може да се развие (виж А.6.1) или да се отрази
така, както е в текста.
Ранните печатарски шрифтове са разполагали само с една буква за главните
I и J и една за U и V. (Малките букви i/j и u/v също се използват една вместо
друга и различията се определят по-скоро от използваните шрифтове и графични практики, отколкото от правописни правила, но повечето шрифтове
са разполагали и с двете букви). Разграничаването на главните букви U и V
започва в началото на ХVІ век, а отличаването на I от J, i от j и u от v става
по-късно през ХVІ век15.
Международната общност на каталогизаторите прилага няколко указания за
представяне на I и J и U и V. Най-често главните букви се предават така, както са в оригинала или в повечето случаи V се конвертира в u. Агенцията за
каталогизация трябва да избере един начин на конвертиране и да го прилага
последователно.
Например, когато от оригинала не личи кои букви са главни, заменянето на I
и J и U и V, както и изразяването на W с VV или UU се представят така, както
са в оригинала, т.е.:
I или J като i или j, IJ в края на думата като ij, U и V като u и v, VV като vv.
или
I или J може да се конвертират в i или j, U и V в u или v и VV във w, в съответствие със съвременните правописни правила.
Когато главната буква не е възможно да се идентифицира (напр. I/J или U/V
при готически шрифт), трябва да се спазват изискванията на съвременния
правопис на езика на ресурса.
15

Тези букви започват да се употребяват последователно като различни едва през ХІХ век,
обаче виж D.B. Updike, Printing types: their history, forms and use. (Cambridge: Harvard
University Press, 1937), с. 22, забележка.
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Примери
JOHANNES като Johannes
JSAK като Isak
A.8.
Печатни грешки
Неточно или погрешно изписани думи се представят така, както са в ресурса. След тях
може да се вмъкне думата „sic“, оградена с квадратни скоби, предшествана и последвана
от интервал ( [sic] ), или да се добави в квадратни скоби правилната версия, предшествана от съкращението „т.е.“ (тоест) или неговия еквивалент на друг език или азбука.
Примери
Chansons créés et interprétés [sic]
The world in anger [т.е. danger]
Looser [т.е. Loser] takes all
The notted [т.е. noted] history of Mother Grim
Barcelonette [т.е. Barcelonnette]
Golden Vienese [sic] waltzes
compuesto por Luis de Bricñneo [т.е. Briceño]
Small busines [sic] encyclopedias
An hnmble [sic] address
To my loaing [sic] friend
Antiqvtates [т.е. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici
За по-стари монографични ресурси:
Когато печатарят е оставил празно място, за да се вмъкне инициал ръчно,
буквата се допълва в квадратни скоби и това се обяснява в област 7.
Пример
[T]he true history of recent events

Забележка: Печатарят е оставил празно място за първата буква.

Съзнателно оставени празни места за дати, имена и др., които да се въведат по-късно на ръка, се представят в квадратни скоби. Посочва се терминът
„празно място“ или подходящ равностоен термин на език, избран от агенцията за каталогизация. Нанесените на ръка допълнения се дават в област 7 или
се посочват в квадратни скоби в област 1 с обяснение в област 7.
Пример
Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
Stockholms Rådhus den [празно място] Junii 176[празно място]
Забележка: На екземпляра х от колекцията у датата „19 Junii 1767“
на заглавната страница и на последната страница е попълнена
на ръка
или
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Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af tändningen
och underhållandet af Stadsens enskilte Lycktor. Gifwen
Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7]
Забележка: На екземпляра х от колекцията у датите в квадратни
скоби са попълнени на ръка
Когато е известно, че в част от екземплярите има печатна грешка, която е
поправена по-късно в процеса на отпечатване, и двата варианта се описват в
един и същ запис, като за основа на описанието се използва по-късният вариант. Информацията за печатната грешка се дава в област 7.
Пример
Den sluga och förståndiga gubben, som lärer de oförfarna både i
städerna och på landet, at igenom hwarjehanda hus-curer, hela
och bota mångfaldiga sjukdomar, så wäl hos människor som fänad;
jämte mycket annat, som kan tjena til förmon och nytta i åtskilliga
hushålls-stycken.
Забележка: Вариантно състояние с печатна грешка в заглавието:
„sjukdo-“/“domar“
. – Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell, königl. Buchdr. im
Grosz-Fürstenthum Finland., Anno 1721.
Забележка: Сведението за публикуването е взето от издателското каре. Вариантно състояние с печатна грешка в заглавието:
„Stocholm“
Обърнати букви се представят така, както е трябвало да бъдат разположени,
и се прави забележка с обяснение.
Пример
… virtue …
Забележка: Буквата „r“ в думата „virtue“ е обърната
За продължаващи ресурси:
В основното заглавие не се представят неточно или погрешно изписани думи
(виж 1.1.5.1).
A.9.
Символи и др.
Символ или друг знак, който не може да се възпроизведе писмено, се замества с неговото описание или с равностойността му, изразена с букви или думи. Заместващите
букви или думи се заграждат в квадратни скоби и ако се прецени, че това ще бъде от
полза за потребителите, се прави забележка с обяснение. Символът за запазено авторско право, който не може да се възпроизведе, може да се замести със съкращение, без
квадратни скоби.
Примери
/ by [E.B.C.]
Забележка: Инициалите на автора са представени с музикални
ноти
I [love] Paris
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Забележка: Думата „love“ в заглавието е представена със символ

за сърце
Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard
[oak], our blessed constitution
Забележка: Думата „oak“ е представена с гравюра на дърво
[3rd ed.]
Забележка: Информацията за изданието е представена с три звезди, cop. 2009
Пояснение: Годината представена като: ©2009.

A.10.

Дефекти
За по-стари монографични ресурси:
Международният стандарт за библиографско описание се отнася до регис
триране на екземпляри от издадени библиотечни материали и не включва
ситуации, когато не съществува пълен екземпляр или трябва да се каталогизира дефектен екземпляр, без да се ползва библиографски запис за пълен
екземпляр.
При първия случай съставителите и ползвателите на бази данни (ръчно или
машинно изработвани) трябва да съзнават, че описанията, в които са отбелязани промени в процеса на отпечатване, специално посветени екземпляри,
наличие на премахнати страници и т.н., може да не се отнасят до всички екземпляри от едно и също издание.
При втория случай най-напред трябва да се потърси пълен екземпляр и дефектите и другите особени характеристики да се опишат в област 7. Когато
обаче не могат да се открият подробности за пълния екземпляр, информацията, допълнена по подразбиране от каталогизатора в областта на заглавието
и сведенията за отговорност, се посочва в квадратни скоби и се прави забележка с обяснение.
Алтернативните възможности се свързват с „или“. Когато не може да се даде
такава информация, пропуснатите места се означават с многоточие и се прави забележка с обяснение. Когато не може да се намери пълен екземпляр,
обемът на дефектния екземпляр се посочва в съответствие с указанията в
5.1.4.1.5.

A.11.
Примери
Примерите, които са включени в този документ, са илюстративни и не са задължителни, освен в случаите, когато в указанията е уточнено, че трябва да се използва
формата, посочена в примера. За повечето от примерите са използвани описания на
съществуващи ресурси.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
0. 	ОБЛАСТ НА ФОРМАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО И ВИДА
НА СРЕДСТВОТО
Уводна бележка
Предназначението на областта на формата на съдържанието и вида на средството е
да посочи в самото начало на описанието както основната форма или форми, в които
е изразено съдържанието на ресурса, така и вида или видовете средства, използвани
за предаване на това съдържание, за да се подпомагат ползвателите на каталога при
идентифицирането и подбора на ресурси, отговарящи на техните потребности. Нарастващото многообразие и сложност на съдържанието на ресурсите и на видовете
носители и все по-голямото разнообразие от ползватели с индивидуални информационни потребности налагат по-голяма специфичност при описанието на формата на
съдържанието и вида на средството в началото на записа. Предоставянето на пълна
информация за формата на съдържанието и вида на носителя ще улесни достъпа на
всички видове ползватели със специфични потребности, обмена на каталожни записи
в рамките на кооперативни мрежи и оперативната съвместимост с други стандарти за
метаданни в среда на свободен достъп.
Областта на формата на съдържанието и вида на средството е съставена от два елемента, за всеки от които се използват термини от международно стандартизирани
списъци: (1) формата на съдържанието, един или няколко термина, отразяващи
основната форма или форми, в които е изразено съдържанието на ресурса, към който може да се добавят една или няколко характеристики на съдържанието, които
уточняват вида, сетивното естество, размерността и/или наличието или отсъствието
на движение за описвания ресурс; и (2) видът на средството, който показва вида
или видовете средства, използвани за предаване на съдържанието на ресурса.
Съдържание
0.1. Форма на съдържанието
0.2. Вид на средството
Установена пунктуация
A. Термините за характеристика на съдържанието се заграждат в кръгли скоби, непосредствено след термина за форма на съдържанието ( ( ) ).
B. Когато за една форма на съдържанието може да се прилагат различни термини за
характеристика на съдържанието, всеки следващ термин за характеристика на съдържанието се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
C. Терминът за вид на средството се предхожда от интервал, двоеточие, интервал ( : ).
D. Когато в един вид средство се съдържат различни форми на съдържанието, всеки
термин за форма на съдържанието след първия се предхожда от точка и интервал (. ).
E. Когато ресурсът се състои от различни видове средства и съдържа различни форми
на съдържанието, всяка следваща форма на съдържанието се предхожда от интервал, знак
плюс, интервал ( + ).
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Примерни модели
Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието) : вид
на средството
Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието ; характеристика на съдържанието) : вид на средството
Форма на съдържанието. Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието) : вид на средството
Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието), Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието) : вид
на средството
Форма на съдържанието (характеристика на съдържанието) : вид
на средството + Форма на съдържанието (характеристика на
съдържанието) : вид на средството
Установен източник
Самият ресурс
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Форма на съдържанието

Задължителен
Категориите форми на съдържанието отразяват основната форма или форми, в които е изразено съдържанието на ресурса. Посочват се един или повече термини от
следния списък на езика и азбуката, избрани от агенцията за каталогизация. За произведения със смесено съдържание, при които няма преобладаваща част на ресурса
(т.е. всички части са еднакво значими), се записват всички приложими към ресурса
термини в азбучен ред. По изключение за ресурсите със смесено съдържание, при
които са приложими три или повече форми, може да се посочи терминът „различни
форми на съдържанието“.
За произведения със смесено съдържание, при които преобладава една част на ресурса и останалото съдържание е минимално или незначително (напр. печатна книга с
повече от няколко илюстрации, които не се преценяват като преобладаващи; звукозапис на опера с речитативи), формите на съдържанието, които не преобладават, може
да се пропуснат.
Термини за формата на съдържанието
Термин
за формата
на съдържанието
набор от данни

изображение

движение

различни форми
на съдържанието

Определение и обхват на термина
Съдържание, изразено с цифрово кодирани данни,
предназначени за компютърна обработка. Примерите
включват цифрови данни, данни за околната среда и др.,
използвани от компютърни приложения за изчисляване
на средни стойности, корелации и др. или за създаване на
модели, които обаче обикновено не се представят в суров
вид. Не се включват цифрови музикални записи [виж
музика], реч [виж говор], звуци [виж звуци], изображения,
възпроизвеждани чрез компютър [виж изображения] и текст
[виж текст].
Съдържание, изразено чрез линия, форма, щрих и др.,
предназначено за визуално възприемане. Изображението
може да бъде неподвижно или движещо се, двуизмерно
или триизмерно. Примерите включват художествени
репродукции, карти, фотографии, изображения, получени
с дистанционно измерване, стереографи, кинофилми и
литографии.
Съдържание, изразено чрез движение, т.е. действие или
процес на промяна на местоположението на предмет или
лице. Примерите включват танцопис, сценични действия
или хореография, но изключват движещи се изображения
като кинофилми [виж изображение].
Смесено съдържание, към което са приложими три или
повече форми.
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музика

предмет

друга форма на
съдържанието
програма

звуци

говор

текст

0.1

Съдържание, изразено чрез тонове или звуци, подредени в
последователност, съчетание и временни взаимовръзки, за
да се получи композиция. Музиката може да бъде нотирана,
изпълнявана или записана в аналогов или дигитален
формат като вокални, инструментални или механични
звуци с ритъм, мелодия или хармония. Примерите включват
нотирана музика (партитури или партии) и музикални
звукозаписи (концертни изпълнения, опери и студийни
записи).
Съдържание, изразено чрез триизмерен материал, което
може да бъде както природен обект, така и създаден от
човек или произведен от машина артефакт. Артефакти са и
триизмерни структури или реалии и включват скулптури,
модели, игри, пъзели, монети, играчки, сгради, съоръжения,
облекло, предмети на културата и др. Природните обекти
включват изкопаеми, скали, насекоми, биологични образци
на слайдове и др. Картографските обекти включват глобуси,
релефни модели и напречни разрези, предназначени за
гледане отстрани в триизмерен формат.
Когато към съдържанието на описвания ресурс не може да
се приложи нито един от изброените по-горе термини, се
използва терминът „друга форма на съдържанието“.
Съдържание, изразено чрез цифрово кодирани инструкции,
предназначени за обработка и изпълнение от компютър.
Примерите включват операционни системи, приложен
софтуер и др.
Съдържание, изразено чрез звуци, произведени от животни,
птици, естествени източници на шум или подобни звуци,
уподобявани от човешки глас или от дигитално (или
аналогово) средство. Примерите включват записи на птичи
песни, животински звуци и звукови ефекти, но не включват
музикални звукозаписи [виж музика] и записи на човешка
реч [виж говор].
Съдържание, изразено чрез звука от гласа на говорещ човек.
Примерите включват говорещи книги, радиопредавания,
звукозаписи на устна история, звукозаписи на пиеси,
записани както в аналогов, така и в дигитален формат.
Съдържание, изразено чрез записани думи, символи
и цифри. Примерите включват книги (печатни и
електронни), кореспонденция, бази данни на списания и
микрофилмирани вестници.
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0.1.1.

Характеристика на съдържанието
Задължителен, когато е приложим
0.1.1.1.
Категорията за форма на съдържанието се разширява с една или повече
подкатегории за характеристика на съдържанието, ако те са приложими към описвания ресурс. Характеристиките на съдържанието уточняват вида на описвания ресурс,
наличието или отсъствието на движение, неговата размерност и сетивно естество.
Термините или техните еквиваленти на език и азбука, приети от агенцията за каталогизация, се вземат от следните списъци, като за разширяване или доизясняване на
съответната категория „форма на съдържанието“ се употребяват толкова термини,
колкото са подходящи, напр. текст (визуален) или текст (тактилен), изображение (неподвижно ; двуизмерно) или изображение (неподвижно ; триизмерно).
0.1.1.2.

Спецификация на вида
картографски
Съдържание, което представя повърхността или част
от повърхността на Земята или на друго небесно тяло в
какъвто и да е мащаб. Включва карти, атласи, глобуси,
модели на релеф и др.
нотиран
Съдържание, изразено чрез система за нотиране за
художествени цели (напр. музика, танц и сценична
постановка), предназначено за визуално възприемане.
изпълнителски
Съдържание, изразено в определен момент във форма,
която може да се види или чуе и записано в ресурс.
Включва записани изпълнения на музика или движение,
компютърна музика и др.

0.1.1.3.
Спецификация на движение
(Използва се само с формата на съдържание „изображение“)
Формата на съдържание „изображение“ се характеризира с наличие или отсъствие на
движение в изображението, което е съдържание на ресурса.
движещо се
изображение, чието съдържание се възприема
като движещо се, обикновено чрез бърза смяна на
изображения
неподвижно
изображение, чието съдържание се възприема като
статично
0.1.1.4.
Спецификация на размерност
(Използва се само с формата на съдържанието „изображение“)
Формата на съдържание „изображение“ се характеризира с посочване на броя на
пространствените измерения, в които е предназначено да се възприема изображението, което е съдържание на ресурса.
двуизмерно
съдържание на изображение, предназначено да се
възприема в две измерения
триизмерно
съдържание на изображение, предназначено да се
възприема в три измерения
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0.1.1.5.
Сетивна спецификация
Тази характеристика посочва човешкото сетиво, чрез което при публикуването на ресурса е замислено да се възприема неговото съдържание.
слухов
съдържание, предназначено да се възприема със слух
вкусов
съдържание, предназначено да се възприема с вкус
обонятелен
съдържание, предназначено да се възприема с обоняние
тактилен
съдържание, предназначено да се възприема с осезание
визуален
съдържание, предназначено да се възприема със зрение
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Вид на средството

Задължителен
Категориите за вид на средството регистрират вида или видовете носители, използвани
за предаване на съдържанието на ресурса. Категориите обикновено отразяват формàта
на средството за съхраняване на информация и обвивката на носителя в съчетание с
вида на възпроизвеждащото устройство, необходимо, за да се прегледа, просвири, пусне в действие и т.н. съдържанието на ресурса. Терминът или термините от следния
списък се посочват на езика и азбуката, избрани от агенцията за каталогизация. За произведения със смесени средства, при които няма преобладаваща част на ресурса (т.е.
всички части са еднакво значими), се записват всички приложими към ресурса термини
в азбучен ред. По изключение за ресурсите, съдържащи различни средства, при които
са приложими три или повече видове средства, може да се посочи терминът „различни
средства“. За произведения със смесени средства, при които преобладава една част на
ресурса и останалото съдържание е минимално или незначително, формите на съдържанието, които не преобладават, може да се пропуснат. Когато за ползване или възприемане на съдържанието на ресурса не е необходимо възпроизвеждащо устройство, се
записва терминът „без възпроизвеждащо устройство“.
Термини за видовете средства
Термин за вида
на средството

аудио

електронен

микроформа

Определение и обхват на термина

За ресурси, които се ползват с помощта на
звуковъзпроизвеждащо устройство
Средства, използвани за съхраняване на звукозапис,
предназначени за ползване с възпроизвеждащи
устройства като грамофон, касетофон, CD плеър, MP3
плеър или iPod. Включва средства за съхраняване както
на цифрово кодиран, така и на аналогов звук.
За ресурси, които се ползват с помощта на компютър
Средства, използвани за съхраняване на електронни
файлове, предназначени за ползване с компютър.
Включва както средства, достъпни от отдалечени
сървъри, така и средства с пряк достъп като
компютърни ленти и дискове.
За средства, които се ползват с помощта на апарат за
четене на микроформи
Средства, използвани за съхраняване на намалени
изображения, които не могат да се четат с невъоръжено
око и са предназначени за използване с помощта
на устройство като апарат за четене на микрофилм
или микрофиш. Включва както прозрачни, така и
непрозрачни микрографски средства.
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микроскопски

различни
средства
други средства

проекционен

стереографски

без устройство
видео

0.2

За средства, които се ползват с помощта на
микроскоп
Средства, използвани за съхраняване на миниатюрни
обекти, предназначени за използване с устройство като
микроскоп, за да се видят детайли, които са невидими
за невъоръжено око.
За ресурси, съдържащи различни средства, към които
са приложими три или повече видове средства
Когато никой от изброените по-горе термини
не е приложим към вида носител или към
възпроизвеждащото устройство, необходими
за пренасяне, използване или възприемане на
съдържанието на описвания ресурс, се посочва
терминът „друго средство“
За ресурси, които се ползват с помощта на проектор
Средства, използвани за съхраняване на движещи
се или неподвижни изображения, предназначени за
ползване с устройство за прожектиране като проектор за
филми, диапроектор или проекционен апарат. Включва
средства, предназначени за прожектиране както на
двуизмерни, така и на триизмерни изображения.
За ресурси, които се ползват с помощта на
стереографски апарат
Средства, използвани за съхраняване на двойки
неподвижни изображения с устройство като стереоскоп
или стереограф, за да се създаде ефект на триизмерност.
За ресурси, за които не е необходимо възпроизвеждащо
устройство
За ресурси, които се ползват с помощта на видеоплеър
Средства, използвани за съхраняване на движещи
се или неподвижни изображения, предназначени за
използване с възпроизвеждащо устройство като видео
или DVD плеър. Включва средства за съхраняване както
на цифрово кодирани, така и на аналогови изображения.
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Примери
Набор данни : електронен
Набор данни (картографски) : електронен
Изображение (картографско ; движещо се ; двуизмерно) : видео
Изображение (картографско ; неподвижно ; двуизмерно ; тактилно) :
без устройство
Изображение (картографско ; неподвижно ; двуизмерно ; визуално) :
проекционно
Изображение (движещо се ; двуизмерно) : проекционно
Изображение (движещо се ; триизмерно) : видео
Изображение (неподвижно ; двуизмерно ; тактилно) : без устройство
Изображение (неподвижно ; двуизмерно ; визуално). Движение (нотирано ; визуално) : без устройство
Изображение (неподвижно ; двуизмерно ; визуално) : проекционно
Изображение (неподвижно ; триизмерно ; визуално) : стереографско
Движение (нотирано ; тактилно) : без устройство
Движение (нотирано ; визуално) : без устройство
Различни форми на съдържание : различни средства
Музика (нотирана ; тактилна) : без устройство
Музика (нотирана ; визуална) : електронна
Музика (изпълнителска) : аудио
Предмет (картографски ; тактилен) : без устройство
Предмет (картографски ; визуален) : без устройство
Предмет (тактилен) : без устройство
Програма : електронна
Звук : аудио
Говор : аудио
Текст. Изображение (картографско) : електронно
Текст (тактилен) : без устройство
Текст (визуален) : микроформа
Текст (визуален) : без устройство + Текст (визуален) : микроформа
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1.

1

ОБЛАСТ НА ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЕТО ЗА ОТГОВОРНОСТ
Задължителна

Уводна бележка
Областта на заглавието и сведението за отговорност включва основното заглавие, паралелни заглавия, допълнения към заглавието и сведения за отговорност. Определения за отделните елементи са дадени в списъка на термини и определения. Допълнителна информация има в началото на всеки елемент от областта.
Съдържание
1.1. Основно заглавие
1.2. Паралелно заглавие
1.3. Допълнение към заглавието
1.4. Сведение за отговорност
Установена пунктуация
A. За пунктуацията, предшестваща областите на описанието, виж А.3.2.
B. Всяко паралелно заглавие или друго паралелно сведение се предшества от интервал,
знак за равенство, интервал ( = ).
С. Всяко отделно допълнение към заглавието се предшества от интервал, двоеточие,
интервал ( : ), освен когато в ресурса има дума или израз, които свързват второто или
следващото допълнение към заглавието с предшестващото го.
D. Първото сведение за отговорност след всяко заглавие се предшества от интервал,
коса черта, интервал ( / ).
E. Всяко следващо сведение за отговорност се предшества от интервал, точка и запетая,
интервал ( ; ), освен когато сведенията се разглеждат като съставящи един израз.
F. Заглавия на отделни произведения от различни автори, композитори, художници и
др. и заглавия на анонимни произведения, които са част от един ресурс, се отделят с точка, интервал (. ).
G. Заглавия на отделни произведения с един и същ автор, композитор, художник и др.,
които са част от един ресурс, се отделят с интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
H. Когато заглавието се състои от общо и подчинени заглавия, всяко означение за подчинено заглавие (ако има такова) или всяко подчинено заглавие, което следва общото заглавие, се предхожда от точка, интервал (. ).
I. Всяко подчинено заглавие, което следва означение за подчинено заглавие, се предхожда от запетая, интервал (, ).
J. Означение за подчинено заглавие или подчинено заглавие, което следва допълнение
към заглавието, се предхожда от точка, интервал (. ).
Примерни модели
Основно заглавие
Основно заглавие : допълнение към заглавието

41

1

ISBD 2011

Основно заглавие = Паралелно заглавие
Основно заглавие = Паралелно заглавие : допълнение към заглавието
Основно заглавие : допълнение към заглавието = Паралелно заг
лавие : паралелно допълнение към заглавието
Основно заглавие : допълнение към заглавието = паралелно допълнение към заглавието
Основно заглавие / сведение за отговорност
Основно заглавие = Паралелно заглавие / сведение за отговорност
Основно заглавие = Паралелно заглавие = Паралелно заглавие /
сведение за отговорност
Основно заглавие : допълнение към заглавието : допълнение към
заглавието / сведение за отговорност
Основно заглавие / сведение за отговорност = паралелно сведение за отговорност
Основно заглавие / сведение за отговорност = Паралелно заглавие / паралелно сведение за отговорност
Основно заглавие / сведение за отговорност ; второ сведение за
отговорност ; трето сведение за отговорност
Заглавие / сведение за отговорност. Заглавие / сведение за отговорност
Заглавие ; Заглавие / сведение за отговорност
Заглавие : допълнение към заглавието ; Заглавие : допълнение
към заглавието / сведение за отговорност
Заглавие = Паралелно заглавие ; Заглавие = Паралелно заглавие
/ сведение за отговорност
Общо заглавие. Подчинено заглавие
Общо заглавие. Означение за подчинено заглавие, Подчинено
заглавие
Общо заглавие. Означение за подчинено заглавие
Общо заглавие. Подчинено заглавие = Паралелно общо заглавие.
Паралелно подчинено заглавие
Общо заглавие. Подчинено заглавие / сведение за отговорност
Общо заглавие: допълнение към заглавието. Подчинено заглавие
: допълнение към заглавието
Общо заглавие. Подчинено заглавие : допълнение към заглавието
/ сведение за отговорност = Паралелно общо заглавие. Паралелно подчинено заглавие : паралелно допълнение към заглавието / паралелно сведение за отговорност
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1.1

Установени източници
Информацията в област 1 се загражда в квадратни скоби, когато е намерена в ресурса,
но не на един от установените източници. Отделни условия поставят ограничения
върху информацията от ресурса, която се посочва в област 1.
Печатни текстови и нотирани музикални ресурси:
Заглавна страница или заместител на заглавната страница.
Всички други ресурси:
Самият ресурс, контейнер, документация, друг съпроводителен материал.
1.1.

Основно заглавие

Задължителен, когато го има
1.1.1.
Основното заглавие е първият елемент от областта дори когато на предпочетения източник на информация то е предхождано от сведения за отговорност,
сведения за изданието, издателски данни и данни за разпространяването, дата, цена
или други данни, които не са част от информацията за него.
1.1.2.
Име на файл на електронен ресурс се разглежда като основно заглавие
само ако то е единственото име, посочено в самия файл или върху ресурса, неговия
контейнер, документация и друг съпроводителен материал.
1.1.3.
Форми на основното заглавие
1.1.3.1.
Основното заглавие може да се състои само от термин или термини, които означават вида на произведението или неговото интелектуално или художествено
съдържание или от родов термин или термини.
Примери
Proceedings
Plays
Collected works
Journal
Textes et documents
Concerto
Drawings
Survey data
Software
Graphics
会议文集
1.1.3.2.
Основното заглавие може да се състои от име на лице или наименование
на колективен орган, ако на предпочетения източник на информация няма друго заглавие освен това име или наименование.
Примери
Sophocles
The British Museum
Kongress geografa Jugoslavije, Rijeka-Pula-Gorica, 3-8.X.1949
Museum diluvianum quod possidet Joh. Jacobus Scheuchzer
Arthur Sullivan
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The Beatles
Michigan Institute on the Teaching of Librarianship
Dian Fossey
International Summer School on Computational and Mathematical
Linguistics
徐悲鸿
梅原龍三郎
김수근
1.1.3.3.
Основното заглавие може да се състои от или да съдържа група инициали, акроним или лого.
Примери
ISBD(M)
IFLA journal
Collection CAP
MM 51
BASIC
P.M.S.
Когато развитата форма е отбелязана на предпочетения източник на информация, но
не е избрана за основно заглавие, тя се посочва като допълнение към заглавието (виж
1.3.3) или като сведение за отговорност. Ако развитата форма не е дадена на предпочетения източник, тя може да се посочи в област 7 (виж 7.1.1.3).
1.1.3.4.
Алтернативното заглавие е част от основното заглавие. Няма установена
пунктуация преди или след свързващата дума. Употребата на такава пунктуация е по
преценка на агенцията за каталогизация.
Примери
Eric, or, Little by little
„Le tiers des étoiles“ ou On ne sait pas quel ange
Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie
Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao
袖珍神学, 或, 简明基督教词典
ジュリエット物語, あるいは, 悪徳の栄え
아라비안나이트, 일명, 千日夜話
Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et
difficultates librorum quatuor institutionum juris; ...
Пояснение: По-стар монографичен ресурс.

1.1.3.5.

Основното заглавие може да съдържа цифри или букви.
Примери
Analytic theory of continued fractions II
Knox County, Kentucky, marriage book BB & C
Knitting I
Knitting II
International map of the world 1:1 000 000
Royalists and Puritans, 1635–1660
World 1:5 000 000 series 1106
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Le 01
37 design and environment projects
L und E
Dossiers CH+6
In Caii Plinii Secundi Naturalis Historiae I. & II. cap. Libri xxx.
Commentarius
Пояснение: По-стар монографичен ресурс.

Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien,
begrieffen im 2., 3. und 4. Cap. Johannis. ...
Пояснение: По-стар монографичен ресурс.

LXX. disputationes theologicæ; …

Пояснение: По-стар монографичен ресурс.

中国国界线画法标准样图(1:400万)
900句开口篇
한글 dBASE III plus 1.1H
За многочастни монографични ресурси:
Ако номерацията на част от многочастен монографичен ресурс е неразделна
част от основното заглавие, номерацията на последната част се посочва след
номерацията на първата, разделена от нея с тире и заградена в квадратни
скоби.
Пример
Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio
За нотирани музикални ресурси и звукозаписи:
Ако заглавието се състои от вида на композицията и едно или повече сведения
за тоналността, номерацията, датата на композиране и средството за изпълнение, те се приемат за основно заглавие. (За название на вид на композицията
се счита наименование на форма, жанр или родов термин, използвани често
от различни композитори (напр. capriccio, concerto, intermezzo, Magnificat,
mass, movement, muziek, nocturne, requiem, Stück, symphony, suite, Te Deum, trio
sonata). Други заглавия (включително такива, които са съставени от подобни
термини и допълнителна дума или думи, напр. chamber concerto, Konzertstück,
little suite) се считат за индивидуализирани. Сведенията за тоналност, номерация, дата на композиране и средство за изпълнение, които са посочени заедно с
индивидуализираното заглавие, се приемат за допълнение към заглавието.
Примери
String quintet no. 1, A major, op. 18
Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur
Sinfonia 1 (1970)
Sonate en ré majeur, opus 3, pour violon
Scherzo for two pianos, four hands
降B大调第一弦乐五重奏，作品第 K174 号 1.2-3
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1.1.3.6.
Когато сведението за отговорност, името на издателя или информация,
отнасяща се до други елементи на описанието (напр. сведение за изданието), е лингвистично свързана част на заглавието, тя се включва в основното заглавие.
Примери
Marlowe’s plays
Revai Nagy lexicona
Report of the Expert Group on Special Care for Babies
Lettres inédites d’Anatole France à Paul Grunebaum-Ballin
Pocket volume of selections from the poetical works of Robert
Browning
The post-humous works of Robert Hooke
Cinema-Ed Bureau films for the year
University of California publications in classical archaeology
Willing’s press guide
La route Shell
Mundy’s map of the twin cities Edmonton & Strathcona
Charles Aznavour présente ses plus grands succès
The Penguin book of Italian madrigals
The vocal score and libretto of The merry widow
The Esso student’s business game
Adventure games of Derek Tyne
Galaxy Inc.’s guide to spreadsheets
Joe Lynn’s payroll system
Bruce Mitchell on dimensional analysis
The compact edition of the Oxford English dictionary
朗文常用英文词根词典
鲁迅全集
За движещи се изображения:
Имената на изпълнител, режисьор, продуцент, водещ на телевизионно предаване и др., които предхождат или следват заглавието, не се приемат за част от
основното заглавие дори когато са лингвистично свързани със заглавието.
Примери
Star wars
Пояснение: На заглавния екран: Twentieth Century Fox.
presents Star wars

Thief

Пояснение: На заглавния екран: Thief, with James Caan.

1.1.3.7.
Общо заглавие и подчинено заглавие
Основното заглавие може да се състои от общо заглавие и подчинено заглавие със или
без означение за подчинено заглавие.
Примери
Internationale Quartär-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk
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Crecer como hijos de Dios. Libro del catequista
Nueva enciclopedia Larousse. Suplemento
1.1.4.

Избор на основно заглавие

1.1.4.1.
Ресурси с един установен източник на информация
1.1.4.1.1. Когато на предпочетения източник на информация има две или повече заглавия на един и същ език и азбука, при избора на основно заглавие се взема предвид
типографското оформление на заглавията и ако по този признак те не се различават,
тяхната последователност на предпочетения източник на информация. Ако типографското оформление или последователността не могат да бъдат основа за недвусмислен
избор, за основно заглавие се избира най-пълното.
За по-стари монографични ресурси:
За основно заглавие се избира първото заглавие от предпочетения източник
на информация.
За продължаващи ресурси:
Когато заглавието е дадено в развита форма и като група от инициали или
акроним, за основно заглавие се избира развитата форма, а инициалите или
акронимът се посочват като допълнение към заглавието (виж 1.3.3.1).
1.1.4.1.2. Когато заглавията са на различни езици или азбуки (т.е. паралелни заглавия, виж 1.2), основното заглавие е заглавието на езика и азбуката на съдържанието
на основната част от ресурса.
Ако този критерий не може да се приложи, при избора на основно заглавие се взема
предвид типографското оформление на заглавията на предпочетения източник на информация или ако те не се различават по този признак, тяхната последователност на
предпочетения източник на информация.
1.1.4.2.
Ресурси с повече от един предпочетен източник на информация
1.1.4.2.1. Когато ресурсът има повече от един предпочетен източник на информация, като например ресурс на много езици или азбуки с предпочетен източник на информация на всеки език или азбука, основното заглавие се избира от предпочетения
източник на информация, който е на езика и азбуката на съдържанието на основната
част на ресурса.
1.1.4.2.2. Когато този критерий не може да се приложи (защото ресурсът няма език
или защото съдържанието му е представено равностойно на повече от един език или
азбука), основното заглавие се избира:
За печатни ресурси или ресурси с характеристики на печатна книга (включително микрорепродукции):
от дясната (ректо) от двете срещуположни заглавни страници или от първата
от две или повече заглавни страници на десните (ректо) страници.
За ресурси „тет-беш“ или „гръб към гръб“, при които текстът и/или предпочетените източници на информация на два различни езика или азбуки са
представени на различни страници с еднакъв статус, всяка от тях в „началото“ на книгата по отношение на едната от кориците, основното заглавие се
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избира по преценка на агенцията за каталогизация. Заглавието, което не е
избрано за основно, се посочва като паралелно заглавие (виж 1.2.3). В област
7 се прави забележка, която обяснява формàта.
За по-стари монографични ресурси:
от дясната (ректо) от две срещуположни заглавни страници или от първата от
две или повече заглавни страници на десни (ректо) страници, освен когато е
ясно, че първата е била предназначена за премахване. Предпочита се напечатана пред гравирана заглавна страница.
За картографски ресурси, мултимедийни ресурси, звукозаписи,
видеозаписи, неподвижни и движещи се изображения и електронни ресурси:
от първия от два или повече последователно представени източници на информация.
1.1.4.3.
Ресурси с две или повече произведения с колективно заглавие
Когато ресурсът съдържа две или повече отделни произведения и на установения източник на информация има колективно заглавие и заглавия на отделните произведения, за основно заглавие се избира колективното заглавие. Заглавията на отделните
произведения може да се посочат в област 7 (виж 7.7.2).
Примери
Three notable stories
Забележка: Съдържа: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or
not to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy
За по-стари монографични ресурси:
Основното заглавие може да включва заглавията на отделните произведения
или те може да се посочат в област 7, като пропускането им в основното заг
лавие се означи с многоточие.
Примери
The spinning wheel’s garland, containing several excellent new songs …
Забележка: Съдържанието посочено на загл. с.: I. The good
housewife’s coat of arms. II. The spinning-wheel’s glory. III. The
taylor disappointed of his bride. IV The changeable world.
P. Virgilii Maronis Opera omnia ...
Забележка: Съдържанието посочено на загл. с.: Bucolica, Georgica,
Aeneis; Ciris et culex ISBD
или
P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis; Ciris et
culex; / ...
1.1.4.4.
Ресурси, съдържащи две или повече произведения без
колективно заглавие
Когато едно произведение е преобладаваща част от ресурс без колективно заглавие,
неговото заглавие се приема за основно заглавие и заглавията на другите произведения се посочват в област 7 (виж 7.7.1).
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Ако нито едно от произведенията не представлява преобладаваща част от ресурса, в
област 1 се посочват всички заглавия (виж 1.1.5.2).
1.1.4.5.
Ресурси без заглавие
Когато ресурсът няма заглавие, то се съставя и се загражда в квадратни скоби. Съставеното заглавие трябва да бъде кратко, да отразява областта и/или темата на ресурса,
да бъде на езика и азбуката на ресурса или ако ресурсът няма език, на език и азбука,
избрани от агенцията за каталогизация. В област 7 се дава забележка, с която се обяснява, че заглавието е съставено от каталогизатора (виж 7.1.1.1).
Примери
[Phantom jet fighter landing at R.A.F. Leuchars, July 1971]
[Computer and information science technical reports, University of
Florida]
[Mining claims in parts of Gloucester and Restigouche counties, New
Brunswick, Canada]
[Coast of Maine from Rockland Harbor to Pemaquid Point]
[Carte de la lune]
[北陵志略]
[日記]
Ако ресурсът има изтъкнат текст, но няма заглавие, като например някои плакати,
афиши, стенни табла и др., изтъкнатият текст се приема за основно заглавие (виж
1.1.5.4).
1.1.4.6.
Ресурси, които са част от или приложения към друг ресурс
1.1.4.6.1. Когато заглавието или означението на част, приложение и др. не е достатъчно за идентифицирането му без включване на общо заглавие, основното заглавие
на ресурса се състои от общо заглавие и означение за подчинено заглавие и/или подчинено заглавие (т.е. общо заглавие, означение за част и/или заглавие на част; заглавието на главния ресурс и неидентифициращо заглавие на приложение или притурка;
заглавието на основната серия, означение за подсерия и/или нехарактерно заглавие
на подсерия; заглавието на многочастен монографичен ресурс и неидентифициращо
заглавие на описваната част и т.н.). Общото заглавие може да се посочи и в област 6.
Примери
Advanced calculus. Student handbook
Histoire du peuple anglais au XIXe siècle. Épilogue
Ordnance Survey of Great Britain one inch to one mile map. Seventh
series. Sheet 145, Banbury
Italian secular song, 1606–1636. Florence
The German pre-classics. Series A, George Philipp Telemann
Mix and match games. Module 1, Letters
IEE proceedings. A
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Geographical abstracts. C, Economic geography
Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions
Art of advocacy. Structured settlements

49

1

ISBD 2011

OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics
Ports et mouillages des Iles Feroe (Faeroerne). Partie nord
采矿设计师手册. 4, 矿山机械卷
企业管理基础. 教师手册
За продължаващи ресурси:
Когато се описва приложение или притурка с подчинено заглавие, заглавието
на главния продължаващ ресурс също се посочва в област 7 (виж 7.2.4.5).
1.1.4.6.2. Когато приложение, притурка, част и т.н. на многочастен монографичен
ресурс може да се идентифицира без включването на общо заглавие, основното заглавие е индивидуалното заглавие на приложението, притурката, частта и т.н. Общото
заглавие се посочва в област 6.
Примери
Mining and minerals
В област 6: (The law of South Africa ; vol. 18)
Bathymétrie de la terminaison sud de l’arc insulaire des NouvellesHébrides
В област 6: (Contribution à l’étude géodynamique du Sud-Ouest
Pacifique ; H.V. III-1)
Ernani
В област 6: (The works of Giuseppe Verdi. Series I, Operas = Le
opere di Giuseppe Verdi.
Sezione I, Opere teatrali ; vol. 5)
Art music from the Far East
В област 6: (Musical sources)
U.S. grain sales and shipments
В област 6: (GSR agricultural surveys)
社会科学ジャーナル
В област 6: (国際基督教大学学報 ; 2B)
Aix-en-Provence
В област 6: (Serie orange : carte topographique de la France a
1:50 000 ; 3244)
За продължаващи ресурси:
Когато приложения и притурки се описват под самостоятелно заглавие, общото заглавие се посочва в област 7 (виж 7.2.4.5).
1.1.4.6.3. Когато общото заглавие или заглавието на главния ресурс е лингвистично
свързано със заглавието на приложението, частта и т.н., основното заглавие се състои
от сведение, обединяващо двете заглавия.
Примери
Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum
Geological basis for Vegetation of Southwest Africa
Пояснение: Заглавието на главния ресурс е Vegetation of Southwest
Africa.
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Superfluous hair, from Mail order madrigals
More graphics for Imagine that!
Der ander Theil deß Formularij, zum Tractat von Commissarien vnd
Commissionen Camerae Imperialis gehörig, in sechs Bücher
abgetheilt
1.1.5.
Представяне на информацията
1.1.5.1.
Основното заглавие се взема дословно от предпочетения източник на информация, но това не се отнася непременно за употребата на главни букви и пунктуацията (виж и А.7).
Примери
Elements of mineralogy
A view of Sir Isaac Newton’s philosophy
Abstract of an Act of Parliament, 27 George 2d, 1754
To the inhabitants of London and its environs. Awake! Arise! or be
forever fall’n!
Varias antiguidades de Portugal
By the King, a proclamation for a general fast
Nouvelle carte des pays du Marché commun
La Camargue
Carte de pollution des eaux superficielles de Languedoc-Roussillon
par les détergents anioniques
A new and exact map of the Dominions of the King of Great Britain on
ye continent of North America
一般动力学（动力学、振动与控制）最新进展
Пояснение: В ресурса заглавието: 一般动力学[动力学、振动与控制]最
新进展.

По изключение прекалено дълго заглавие може да се съкрати в средата или на края,
при условие че така не се променя значението му, няма да се загуби съществена информация или да се наруши граматическо правило. При съкращаване на основното
заглавие не се пропускат първите пет думи (или първите шест, когато първата дума е
предпоставен член). Пропуснатите данни се означават с многоточие.
За по-стари монографични ресурси:
Информация, която принадлежи към заглавието и на предпочетения източник на информация е представена преди заглавието, с което най-често се
идентифицира произведението, при описанието се включва без инверсия в
основното заглавие дори когато нейното спомагателно естество е посочено с
типографски средства.
Примери
Quę contineant duodecim ęneidos libri … P Virgilij Maronis
Hereafter foloweth a litel boke called Colyn Cloute
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Религиозни обръщения, девизи, съобщения (включително епиграми и посвещения) не се включват, освен когато са единственото заглавие или от типографията или от смисъла личи, че са част от основното заглавие.
Пример
Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache
Пояснение: Заглавието е предхождано от религиозното обръщение
A.M.A.D.

За продължаващи ресурси:
При изписването на основното заглавие очевидните печатни грешки се коригират и в област 7 се представя заглавието така, както е дадено на предпочетения източник на информация на основата на описанието на продължаващия
ресурс.
При съмнение за правилния правопис на дума или думи те се посочват така,
както са в ресурса.
Примери
Housing starts
Забележка: Заглавието на т. 1, № 1 Housing sarts
но
Lakeland libarian [sic]
Пояснение: Заглавието, представено като Lakeland lib*arian.

Ако заглавието включва дата, име, цифра и др., които в различните броеве, части
или итерации се различават, тези дати, имена, цифри и др. се пропускат. Когато
не е в началото на заглавието, това пропускане се отбелязва с многоточие.
Примери
Report on the ... Conference on Development Objectives and
Strategy
La sidérurgie française en ...
IFLA CD ...
Пояснение: Етикет на диска: IFLA CD 2001.

Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day

Пояснение: На загл. с.: Frommer’s Washington, D.C., on $35 a day.

The annual report of Governor ...

Пояснение: На загл. с.: The annual report of Governor Rhodes. The name
of the governor changes with each specific term of Office.

Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für
Gefässchirurgie

Пояснение: На загл. с.: 2. Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft
für Gefässchirurgie.

За периодични издания:
Когато в основното заглавие има сведение за предишно заглавие, за погълнато заглавие и т.н., това сведение не се представя като част от заглавието,
независимо дали е граматически свързано с останалата част от него. Пропус-
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натият текст не се означава с многоточие. Връзките с други продължаващи
ресурси се посочват в област 7 (виж 7.2.4).
Примери
The serpentine muse
не The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter
Забележка: Поглъща: The ASH newsletter
International gas report
не International gas report, including World gas report
Забележка: Поглъща: World gas report
1.1.5.2.
Ресурси без колективно заглавие
Когато ресурсът съдържа две или повече произведения без колективно заглавие, последователността на заглавията на отделните произведения се определя от типографското им оформление или ако няма различие в оформлението, от тяхното разположение върху предпочетения източник или източници на информация. Сведения за
изданието, отнасящи се до отделно заглавие, се посочват заедно със заглавието. Дума
или израз, които свързват заглавията на произведения от един и същ автор, се запазват
така, както са дадени на предпочетения източник на информация. (За произведения от
различни автори виж 1.4.5.11.2).
Когато броят на отделните произведения е твърде голям, може да се посочат първите
три, последвани от многоточие. Пълното съдържание може да се даде в област 7.
Примери
The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The
mourning bride
Flash and filigree ; and, The magic Christian
La petite hutte ; suivi de, Lorsque l’enfant paraît
Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien
Infancy ; Childhood
Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal communication …
初吻 ; 绿化树 ; 男人的一半是女人
За по-стари монографични ресурси:
Заглавията на отделните произведения се посочват в последователност, която отговаря на тяхното разположение върху заглавната страница. Когато в
ресурса освен посочените на заглавната страница има и други произведения,
техните заглавия се записват в област 7.
Примери
The floures of philosophie ; with The pleasures of poetrie annexed
vnto them ...
The serving-man become a queen. Jockey of the green. The lass of
Richmond Hill
The humble petition of a beautiful young lady. The Rvnd. Dr B=rk---y’s
answer to the young ladies petition
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Общо заглавие и подчинено заглавие

1.1.5.3.1. Подчинени заглавия като част от основното заглавие
Когато основното заглавие се състои от общо заглавие и подчинено заглавие, първият
посочен елемент е общото заглавие, последвано от означение за подчинено заглавие,
само от подчинено заглавие или и от двете. Подчиненото заглавие се свързва директно
с общото заглавие, към което се отнася. Подчинено заглавие, което е взето от ресурса,
но не от предпочетен източник на информация, се загражда в квадратни скоби.
Примери
Acta biologica. Protozoa
Études et documents. Série C
Journal of polymer sciences. Part A, General paper
Analele Universităţii Bucureşti. Seria ştiinţe sociale. Estetică
Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi.
Serie 3a, Varia
Dansk periodicafortegnelse. Supplement
La lettre du maire. Textes et documents
The Baker Street journal. Christmas annual
Collection Armand Colin. Section de philosophie
Studia religiosa Helvetica. Series altera 1.2-12
Les sources inédites de l’histoire du Maroc de 1530 à 1845. Prèmiere
série, Dynastie Saadienne
Encyclopedia of archaeology. Part 2, History and discoveries
1.1.5.3.2. Означения за серия като част от номерацията
При периодичните издания номер или друга информация, отнасяща се до хронологично означение, не се представя като подчинено заглавие, но се посочва в област 3
(виж 3.3.7).
Пример
Nuovo archivio veneto
В област 3: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)ser. 3, v. 42 (1921)
Пояснение: Заглавието не се представя като Nuovo archivio veneto. Ser.
2 или Nuovo archivio Veneto. Ser. 3

1.1.5.4.
Изтъкнат текст без заглавие
Когато в ресурса е изтъкнат текст, но няма заглавие (както при някои афиши, плакати,
стенни табла и др.), текстът се представя като основно заглавие изцяло или в съкратена форма. Пропускането на цели изрази или изречения не се отбелязва. Съкращаването на изрази, изречения или думи се отбелязва с многоточие.
Последователността на представените сведения се определя от типографското им
оформление и разположението им в ресурса. Значими части от съдържанието на те-
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кста като наименованията на изделия или организации и названия, места и дати на
събития не се пропускат. Допълнителна информация за тези и други аспекти на съдържанието може да се даде в област 7.
Пунктуацията се определя от агенцията за каталогизация, но трябва да се избягва
използването на съчетания от символи и интервали, които имат особена функция при
описанията, съобразени с Международния стандарт за библиографско описание.
Примери
Emprunt national 1920 – Souscrivez – Banque de Paris et des PaysBas
Tales of wonder, no. 3 – The horror in the telescope, by Edmond
Hamilton
Забележка: Представяне на текст от увеличена репродукция на
корица на списание
‘Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...’
Забележка: Надтекстното заглавие е съкратено
Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut
I am a jolly huntsman| My voice is shrill and clear
Забележка: Заглавието, взето от първите строфи на стихотворението
За по-стари монографични ресурси:
Пропускане или съкращаване се означава с многоточие. Последователността
на представените сведения се определя от разположението им в ресурса.
1.1.6.
Промени в основното заглавие
Промени в основното заглавие може да наложат съставянето на ново описание или на
забележка (виж A.2.6, 7.1.1.4).
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1.2.
Паралелно заглавие
1.2.1.
Паралелното заглавие се състои от заглавие, което е на различен език или
азбука от основното заглавие и е представено като равностойно на него на предпочетения
източник или източници на информация. Когато заглавие на друг език е лингвистично
свързано с друга част на описанието, то не се разглежда като паралелно заглавие.
Ресурсът може да има едно или повече паралелни заглавия.
Паралелно заглавие може да има същите вариантни форми като основното заглавие
(виж 1.1.3).
1.2.2.
Когато на предпочетения източник на информация има заглавия на повече
от един език или азбука, всяко заглавие, което не е избрано за основно (виж 1.1.4.1.2,
1.1.4.2), може да бъде представено като паралелно. Паралелните заглавия се включват
в описанието, когато са необходими за идентифицирането или когато е преценено, че
това е от значение за ползвателите на каталога.
Примери
Album for the young = Album für die Jugend
Herfra til evigheden = From here to eternity
Beyond horizons = Allende los horizontes
세계를 간다 = Video world tour guide
1.2.3.
При печатни текстови ресурси „тет-беш“ или „гръб към гръб“, при които текстът и заглавните страници на два езика или азбуки са представени на отделни
страници с еднакъв статус (виж 1.1.4.2.2), заглавието, което не е избрано за основно, се
представя като паралелно. Източникът на основното заглавие се посочва в област 7.
1.2.4.
Оригиналното заглавие на различен език от езика на основното заглавие, което е дадено на предпочетения източник на информация и не е лингвистично
свързано с други елементи на описанието (например като алтернативно заглавие (виж
1.1.3.4), като част от допълнение към заглавието (виж 1.3.1), като част от сведение за
отговорност (виж 1.4.3.4) или като част от сведението за изданието (виж област 2)),
може да се разглежда като паралелно заглавие.
Примери
Loser wins = Les séquestrés d’Altona
Tétralogie = Der Ring des Nibelungen
Alexandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis elenchos
commentaria = Аλεξάνδρυ ̀Аφροδισίεως άποσημειόσεις εις τους
σοφιστικὸυς έλέγχους
Оригиналното заглавие на различен език от езика на основното заглавие, което не е дадено
на предпочетения източник на информация, може да се посочи в област 7 (виж 7.2.4.1).
За оригинално заглавие на езика на основното заглавие виж 1.3.1.
1.2.5.
Представяне на информацията
1.2.5.1.
Когато се посочва паралелно заглавие, то се предава дословно, без това
да се отнася непременно за употребата на главни букви и пунктуацията. Когато сведение за отговорност, сведение за допълнение към заглавието или сведение, свързано с
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областта на публикуването, произвеждането и/или разпространяването и др., може да
се свърже лингвистично с паралелното заглавие, то се представя като част от него.
Примери
Breathless = À bout de souffle
Pièces de clavecin = The complete harpsichord suites
French colonies in America = Colonies françaises d’Amérique
History of the French language = Histoire de la langue française
По изключение паралелно заглавие може да се съкрати. Пропуснатите части се означават с многоточие. При съкращаване на твърде дълги паралелни заглавия, пропускане на дати, цифри и др. и представяне на очевидни печатни грешки се спазват
указанията от 1.1.5.1
1.2.5.2.
Когато на предпочетения източник на информация има повече от едно паралелно заглавие, тези заглавия (ако се посочват) се дават в последователност, която
се определя от типографското оформление на сведенията или ако по този признак те
не се различават, от тяхната последователност.
Примери
Majaladda xeerka = Majallat al-qānūn = Law quarterly review
Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch =
Annuaire financier suisse = Annuario finanziario svizzero
Le nozze di Figaro = Die Hochzeit des Figaro = The marriage of
Figaro
Composizioni per liuto = Lute compositions = Lautenstücke
Quattro concerti per l’organo ed altri stromenti = Vier Orgelkonzerte =
Four organ concertos = Quatre concertos pour orgue
Snow White and Red Rose = Blancanieves y Rosaroja =
Schneewittchen und Rosenroth
За по-стари монографични ресурси:
Когато на предпочетения източник на информация има повече от едно паралелно заглавие, тези заглавия (ако се посочват) се дават в последователност,
която се определя от разположението на информацията. Всяка друга информация, която се отнася до областта на заглавието и сведенията за отговорност
и е разположена между основно заглавие и паралелно заглавие или между
паралелни заглавия, се представя в последователност, определена от разположението на информацията върху източника на информация, и се предхожда от подходяща установена пунктуация.
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Пример
Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis, hoc est
Omnium fundamentalium in mundo rerum & in vita actionum
pictura et nomenclatura Latina, Germanica & Hungarica : cum
titulorum juxta atq[ue] vocabulorum indice = Die sichtbare Welt
in dreyen Sprachen, Das ist Aller Vornehmsten Welt-Dinge und
Lebens-Verrichtungen Vorbildung und Lateinische, Deutsche und
Vngarische Benamung : sampt einem Tittel- und Wörter-Register
= A’ Látható világ háromféle nyelven, az-az Minden derekassab
ez világon lévő dolgoknak és az életben való cselekedeteknek leábrázolása és Deák, Német és Magyar megnevezése : A’ fellyül
való irásoknak és szóknak laystromával
1.2.5.3.
Паралелни заглавия, намиращи се на източници, които не са избрани за
предпочетени източници на информация, може да се посочат в област 1 в квадратни
скоби или да се дадат в област 7. Паралелни заглавия, отбелязани в други части на
ресурса, може да се посочват само в област 7.
1.2.5.4.
Ресурси без колективно заглавие
Когато ресурсът се състои от две или повече произведения без колективно заглавие
(виж 1.1.5.2) и всички отделни произведения или някои от тях имат паралелно заглавие или заглавия, всяко паралелно заглавие, което се включва в описанието, се посочва след заглавието, на което съответства.
Примери
The enticing products of France = Les produits séduisants de la
France ; Grape harvesting in Languedoc = La vendange en
Languedoc
Du er ikke alene = You are not alone ; Opname = In for treatment
Sur le mariage = Über die Ehe ; Lessing ; Freud et la pensée moderne
= Freud in der modernen Geistesgeschichte ; Mon temps = Meine
Zeit
De l’autre côté du miroir et de ce que Alice y trouva = Through the
looking glass and what Alice found there ; La chasse au Snark =
The hunting of the Snark
За по-стари монографични ресурси:
Когато ресурсът се състои от две или повече произведения без колективно
заглавие и всички отделни произведения или някои от тях имат паралелно
заглавие или заглавия, паралелните заглавия се посочват в последователност,
определена от разположението на информацията в ресурса.
Когато един предпочетен източник на информация се отнася за целия ресурс,
паралелните заглавия се посочват в последователност, определена от разположението на информацията. Когато няма предпочетен източник на информация, който се отнася до целия ресурс, но произведенията, съдържащи се в
него, имат собствени предпочетени източници на информация, които се из-
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ползват заедно като един източник на информация, паралелните заглавия се
посочват в последователност, определена от разположението на информация
та на всеки предпочетен източник на информация.
Пример
Ταδε ενεστιν εν τωδε τω βιβλιω. Λουκιανου. Φιλοστράτου Είκόνες ; του
αύτου ‘Ηρωικά ; του αύτου Bίοι σοφιστων. Φιλοστράτου Νεωτέρου
Είκωνες Καλλιστράτου Eκφάσεις = Qve hoc volvmine continentvr.
Luciani Opera. Icones Philostrati ; eiusdem Heroica ; eiusdem Uitae
sophistarum. Icones Iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati ...
Всяка друга информация, която се отнася до областта на заглавието и сведенията за отговорност и може да се вмъкне между заглавие на произведение и
неговото паралелно заглавие или между паралелни заглавия (ако се посочва),
се представя в последователността, в която е представена на предпочетения източник на информация, и се предхожда от подходяща установена пунктуация.
Пример
Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii inclyti
Regni Hungariae / per M. Joannem Kithonich de Koztanicza ... =
Rővid igazgatas a’ nemes Magyar Orszagnak es hozzá, tartozá
Részeknek szokott tőrvény folyasirol / mellyet deákbol magyar
nyelvre fordított Kaszoni Janos
1.2.5.5.
Паралелно общо заглавие и паралелно подчинено заглавие
Когато основното заглавие е съставено от общо заглавие и подчинено заглавие или
заглавия, всяко паралелно общо заглавие и паралелно подчинено заглавие, което се
включва в описанието, се посочва след общото заглавие и подчиненото заглавие.
Примери
Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot
vo Skopje. Zemjodelstvo = Annuaire de la Faculté d’agriculture et
de sylviculture de l’Université de Skopje. Agriculture
Dansk periodicafortegnelse. Supplement = The Danish national
bibliography. Serials. Supplement
中国动物志. 昆虫纲. 第四十六卷, 膜翅目. 茧蜂科(四). 窄径茧蜂亚科
= Fauna sinica. Insecta. Vol. 46, Hymenoptera. Braconidae (IV).
Agathidinae
1.2.5.6. 	Промени в паралелното заглавие при продължаващи и
многочастни монографични ресурси
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Когато паралелно заглавие е добавено, пропуснато или променено в последователни броеве или части, в област 7 се дава забележка за тези промени (виж
7.1.3), ако се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
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За интегриращи ресурси:
Когато паралелно заглавие е добавено, пропуснато или променено в последователни итерации, описанието се променя, за да се отрази последната итерация, а предишните паралелни заглавия се посочват в област 7 (виж 7.1.3), ако
се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
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1.3.
Допълнение към заглавието
Допълнението към заглавието се състои от дума, израз или група знаци, които са поместени заедно с основното заглавие и са подчинени на него, на паралелното заглавие
или на заглавията на отделни произведения, съдържащи се в ресурса. Допълнението
към заглавието може да включва вариантни заглавия, поместени на един и същ източник на информация с основното заглавие.
Примери
Basse vallée de l’Aude, exploitation des aquifères, risques de pollution
: situation en 1972
Edgar Degas : pastels, lavis, gouaches, esquisses
Les plaideurs : comédie
Bilder einer Ausstellung : zehn Stüke für Klavier
Klavierkonzert in A, KV 414 : Ausgabe für Klavier, 2 Violinen, Viola
und Violoncello
WWW.hr : Croatian homepage since 1994
Le Louvre : peintures & palais
Léonard de Vinci : géant de la Renaissance
Dynamics of a molecule in a cage : CH4 in NaA Zeolite
Abbado in Berlin : the first year
Almageste : voyage céleste sur ordinateur
Sibilla Frigia : vidi leccelso idio che fragellare
アジア語楽紀行 : 旅するタイ語
느낌여행 오지체험 : 삼척 내미로 마을
1.3.1.
Вариантните заглавия (различни от паралелни заглавия), които не са избрани за основно заглавие, но се намират на същия източник като основното заглавие,
включително оригиналното заглавие на езика на основното заглавие, се разглеждат
като допълнение към заглавието. Вариантните заглавия от други места в ресурса
може да се посочват в област 7 (виж 7.1.1.2).
Примери
Die Sage von den Nibelungen : Nibelungenlied
Voyage to Venus : Perelandra
The devils : The possessed
Concerto op. 7,7 : Konzert A-Dur für Streichorchester
Sinfonie Nr. 3 : Eroica
第三交响曲 : 英雄 1.3-1
но
Barbara
Забележка: Заглавие на обложката: Barbara, ľaigle noir
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1.3.2.
Сведението за допълнение към заглавието може да съдържа сведение за
отговорност, име на издател или подробности, свързани с други елементи на описание
то (напр. сведение за изданието), ако това сведение е лингвистично неразделна част
от допълнението към заглавието.
Всяка информация, представена като допълнение към заглавието, която съдържа един
от задължителните елементи (напр. сведение за отговорност), се включва или като
допълнение към заглавието, или на друго място в описанието. Допълнение към заглавието се добавя и когато е необходимо за идентифицирането или ако се прецени, че
това е от значение за ползвателите на каталога.
Примери
In search of light : the broadcasts of Edward R. Murrow, 1938–1961
The psychology of second language learning : papers from the
Second International
Conference of Applied Linguistics, Cambridge, 8–12 September 1969
Heil Harris! : a novel based on the television series „The Avengers“
Le encicliche sociali di Leone XIII e Pio XI : testo latino e traduzione
italiana della „Rerum novarum“ e della „Quadragesimo anno“ con
riferimenti ad altri documenti pontifici
The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family
History Society
Esquisse géologique de la Thakkola, Népal central : missions
géologiques du C.N.R.S.
Black holes : Sidney Owen’s space games
21世纪的信息资源编目 : 第一届全国文献编目工作研讨会论文集
1.3.3.

Особени случаи на допълнения към заглавието

1.3.3.1.
Инициали и акроними
Когато основното заглавие се състои от инициал или акроним и на предпочетения
източник на информация е дадена развита форма, тя се разглежда като допълнение
към заглавието.
Примери
ISBD(CM) : international standard bibliographic description for
cartographic materials
SPSS : statistical package for the social sciences
Когато развитата форма е приета за основно заглавие (виж 1.1.3.3, 1.1.4.1.1), инициалът или акронимът от предпочетения източник на информация се разглеждат като
допълнение към заглавието.
Пример
Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain : CILL
Когато основното заглавие се състои от или съдържа инициал или акроним (виж и
1.1.3.3) и развита форма е взета от различен от предпочетения източник на информа-
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ция, тя не се разглежда като допълнение към заглавието, но може да бъде посочена в
област 7 (виж 7.1.1.3).
1.3.3.2.
Непълни и неясни заглавия
Когато заглавието е непълно или неясно, то може да бъде допълнено с информация,
съставена от съдържанието на ресурса. Тази добавка се загражда в квадратни скоби и
се разглежда като допълнение към заглавието.
Примери
Kauheat karnevaalit : [opiskelijaliike Tampereen Yliopistossa]
I våra hus : [dikter]
Vegetation : [in Botswana]
Département de l’Yonne : [carte routière]
Florida : [tourist map]
Street map of Flagstaff, Arizona : [walking tours]
Société d’études de la province de Cambrai : [bulletin]
1.3.4.
Представяне на информацията
1.3.4.1.
Когато се дава допълнение към заглавието, то се посочва след заглавието,
на което съответства.
1.3.4.2.
Когато се посочва допълнение към заглавието, то се предава дословно,
но това не се отнася непременно за употребата на главни букви и пунктуацията. По
изключение допълнението към заглавието може да се съкращава. При съкращаване
на допълнение към заглавието не се пропускат първите пет думи (първите шест, ако
първата дума е предпоставен член). Пропуснатите части се означават с многоточие.
За продължаващи ресурси:
При продължаващите ресурси (без изданията със заменящи се листове) допълненията към заглавието се пропускат или може да се съкратят в описанието, когато се прецени, че не са от значение за ползвателите на каталога.
Когато допълнение към заглавието е пропуснато в описанието, то може да се
посочи в област 7.
По отношение на съкращаване на прекалено дълги допълнения към заглавието, пропускане на дати, цифри и др. и представяне на очевидни печатни
грешки се спазват указанията в 1.1.5.1.
За издания със заменящи се листове:
Допълнение към заглавието се включва, когато е необходимо за идентификацията или се прецени, че по други причини е от значение за ползвателите на
каталога. Не се включва допълнение към заглавието, което се състои от думи,
отнасящи се само до периода на актуалност на съдържанието.
1.3.4.3.
Сведение за допълнение към заглавието, което е разположено на предпочетения източник на информация преди основното заглавие, може да се представи
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след него, ако е подходящо от лингвистична или друга гледна точка. Когато това не е
възможно, сведението може да се посочи в област 7.
Пример
Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo
Пояснение: „Aus dem Repertoire von Nico Palermo“ е разположено в
горната част на заглавната страница.

За по-стари монографични ресурси:
Допълнение към заглавието, което на предпочетения източник на информация е разположено преди основното заглавие, се предава преди него.
1.3.4.4.
Когато на предпочетения източник на информация има повече от едно
сведение, което е допълнение към заглавието, тези сведения се подреждат (ако се
посочват) в последователност, определена от типографското им оформление или от
разположението им.
Примери
Spirit of an age : New Zealand in the seventies : essays in honour of
W.B. Sutch
Distribution of principal kinds of soils : orders, suborders and great
groups : National Soil Survey classification of 1967
Animal stories : dramatized readings : a recorded anthology
The Hammons family : a study of a West Virginia family’s traditions :
from the Archive of Folk Song
Offshore oil drilling : data analysis : from Neel Oil Research Council
联邦调查局档案 : FBI : 帝国之中的帝国 霸权之上的霸权
オールドファッション : 普通の会話 : 東京ステーションホテルにて
천국의 계단 : 그리고 다시는 울지 않았다 : 최인호장편소설
За по-стари монографични ресурси:
Когато се посочва допълнение към заглавието, информацията се разполага
в последователността, в която е дадена на предпочетения източник на информация. Затова като допълнение към заглавието може да се посочи алтернативно заглавие или подробности за приложения и други съпроводителни
материали.
Пример
A Christian funeral : a brief essay on that case, what should be the
behaviour of a Christian at a funeral? : or, some directions how to
regulate a funeral by the rules of religion
1.3.4.5.
Ресурси без колективно заглавие
1.3.4.5.1. Когато ресурсът няма колективно заглавие (виж 1.1.5.2) и има сведения
за допълнения към заглавието, които се отнасят към едно или повече от отделните
заглавия на произведения в него, те (ако се посочват) се разполагат след заглавията, с
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които са свързани.
Примери
Youth : a narrative ; Heart of darkness ; The end of the tether
Le chevalier du guet : chanson folklorique française ; Qui frappe ici ? :
Louisiane
Leonardo da Vinci : a pictorial biography ; The Medici : power and
patronage in Renaissance Florence
Special effects : morphing and warping ; 3-D modeling : generic
primitives and other basic tools
Some effects of geographical factors in combat simulations :
presentation / Zvonimir Bratun. Model Horus as a training method in
Slovenian Armed Forces : presentation ; Model Horus as a training
method in Slovenian Army / Dušan Marincic
Meditation : op. 90 ; Klänge der Stille : op. 91
Dixit Dominus : RV594 ; Stabat mater : RV621 ; Gloria in D major :
RV588 ...
За по-стари монографични ресурси:
Сведенията за допълнения към заглавието (ако се посочват) се предават в последователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на информация. Това правило се прилага дори и когато
допълнението към заглавието се отнася към повече от едно произведение.
Примери
Les Akanças : prologue mélo-dramatique, en un acte et en prose ;
suivi des Espagnols dans la Floride : pantomime en trois actes et à
spectacle
Vortigern : an historical tragedy, in five acts ... ; and Henry the Second
: an historical drama
1.3.4.5.2. Сведение от предпочетения източник на информация, което е допълнение
към заглавието и се отнася към повече от едно произведение от един и същ автор,
композитор и т.н. (ако се посочва), се разполага след заглавията на произведенията, с
които е свързано. При нотирана музика и звукозаписи, ако сведението, което по правило би било част от основното заглавие (виж 1.1.3.5), се посочва като допълнение
към заглавието. В противен случай, например когато произведенията на един и същ
автор не са разположени едно след друго, сведението може да се посочи в област 7.
Когато връзката между сведението, което е допълнение към заглавието, и заглавията
на отделните произведения не е ясна, може да се даде кратък обяснителен текст, заграден в квадратни скоби. Като алтернатива, сведението за допълнение към заглавието може да се даде в област 7.
Примери
Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke
Eight variations in G major K. 24 ; Seven variations in D major K. 25 :
for piano
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Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für grosses Orchester
Pow! ; Zap it : two adventure games / Rick Held
Die grosse Liebe ; Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und
Frauen-Porträts
1.3.4.5.3. Сведение от предпочетения източник на информация, което е допълнение
към заглавието и се отнася към всички произведения в ресурса, независимо че те са
от различни автори, композитори и т.н., може да се даде в област 7.
1.3.4.6.
Общо заглавие и подчинено заглавие
Когато основното заглавие се състои от общо и подчинено заглавие (виж 1.1.5.3),
сведението за допълнение към заглавието, което се отнася до подчиненото заглавие
(ако се посочва), се дава след него. Сведения за допълнение към заглавието, които се
отнасят до общото заглавие, може да се посочат в област 6 или област 7.
Примери
Stock selection. Portfolios : money management
Jigsaw puzzles : a visual survey. Children’s art : a decade of examples
Пояснение: Допълнение към заглавието, което се отнася до общото
заглавие: A visual survey

Bibliographie de la France. Biblio : journal officiel du livre français
paraissant tous les mercredis. 1ère partie, Bibliographie officielle :
publications reçues par le Service du dépôt légal
Пояснение: Допълнение към заглавието, което се отнася до общото
заглавие: Journal official du livre français paraissant tous les mercredis

Periodica polytechnica : contributions to international technical
sciences published by the Technical University of Budapest.
Transportation engineering

Пояснение: Допълнение към заглавието, което се отнася до общото
заглавие: Contributions to international technical sciences published by the
Technical University of Budapest

Publications of the Institute. Historical studies. Series III, Renaissance
Europe : texts and commentaries
За по-стари монографични ресурси:
Когато основното заглавие се състои от общо заглавие и подчинено заглавие
(виж 1.1.5.3), отделните сведения за допълнение към заглавието (ако се посочват) се дават в последователността на информацията върху предпочетения източник на информация.
1.3.4.7.
Паралелно заглавие и паралелно допълнение към заглавието
1.3.4.7.1. Когато на предпочетения източник на информация има едно или повече
паралелни заглавия и допълнения към заглавието на повече от един език или азбука,
всяко сведение за допълнение към заглавието (ако се посочва) следва заглавието, с
което е лингвистично свързано.
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Сведения за допълнение към заглавието, които не са посочени в област 1, може да се
посочат в област 7 (виж 7.1.3).
Примери
On tour : 10 British jewellers in Germany and Australia = Auf Tournee :
zehn britische Goldschmiede in Deutschland und Australien
12 millions d’immigrés : feuille de lutte des travailleurs immigrés en
Europe = 12 milhões de imigrados : folha de luta dos operários
imigrados na Europa
Security : information and administrative management = Sécurité :
gestion de l’information et gestion administrative
Kleine Meditationen : für Streichtrio and Harfe = Short meditations : for
string trio and harp
Klavier-Quintett : Forellen-Quintett = Piano quintet : Trout quintet =
Quintette avec piano : Quintette „La truite“
Apocalypse de Jean : lecture = Apocalyps [sic] of John : a reading
Vienna : hotel and tourist guide = Wien : Hotel- und Reisefürer
La Birmanie : images du bouddhisme vivant = Burma : images of
living Buddhism
Les manuscrits datés : premier bilan et perspectives : Neuchâtel, 1983
= Die datierten Handschriften : erste Bilanz und Perspektiven :
Neuenburg, 1983
Mein erster Sor : Sammlung leichter Gitarrensoli = My first Sor :
selection of easy guitar-solos = II mio primo Sor : raccolta di facili
assoli per chitarra
挑战黑客 : 网络安全的最终解决方案 = Hacker proof : the ultimate
guide to network security
За по-стари монографични ресурси:
Всяко сведение за допълнение към заглавието (ако се посочва) се разполага
според последователността на информацията върху предпочетения източник
на информация.
Пример
La Didone abbandonata : dramma per musica da recitarsi in St.
Pieterburgo nel giorno [празно място] febraro 1766. nel Imperial
teatro per commando di Sua Maestà Imperiale Catarina II. / La
musica è del rinomato signor Baldassara Galuppi, direttore della
Musica, e Maestro di Cappella di Sua Maestà Imperiale, e della
Ducal Cappella di San Marco in Venezia = Didon abandonnée :
dramme [sic] en musique qui doit etre representée sur le Theatre
impériale de St. Petersbourg le [празно място] fevrier 1766. par
ordre de Sa Majesté Impériale Catherine II.
1.3.4.7.2. Когато на предпочетения източник на информация има едно или повече
паралелни заглавия, но сведението за допълнение към заглавието е само на един език
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и/или азбука, допълнението към заглавието (ако се посочва) се разполага след последното паралелно заглавие.
Примери
Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der Internationalen BrechtGesellschaft
Le rossignol = The nightingale = Die Nachtigall : conte lyrique en trois
actes
Priče iz davnine = Tales of long ago = Märchen aus Urväterzeiten :
izbor
Veliki česko-hrvatski rječnik = Česko-chorvatský slovník : za praktičnu
i školsku upotrebu
Carmina Burana = カルミナ.ブラ-ナ : cantiones profanae
신용춘의 국악세계 = Korean traditional music world of Shen Longchun : 퉁소 단소 연주곡
1.3.4.7.3. Когато паралелното заглавие съчетава съдържанието на основното заг
лавие и на допълнението към заглавието, допълнението към заглавието на езика на
основното заглавие (ако се посочва) се разполага след основното заглавие и преди
паралелното заглавие.
Примери
Verbände und Gesellschaften der Wissenschaft : ein internationales
Verzeichnis = World guide to scientific associations
Année 1812 : ouverture = 1812 overture
Romeo i Julija : ljubavna priča = Romeo and Juliet’s love story
За по-стари монографични ресурси:
Допълнението към заглавието се разполага според последователността на
информацията върху предпочетения източник на информация
1.3.4.7.4. Когато няма паралелно заглавие, но сведенията за допълнение към заглавието на предпочетения източник на информация са на повече от един език и/или азбука,
може да се посочи сведението, което е на езика и/или азбуката на основното заглавие.
Когато този критерий не може да се приложи, може да се посочи първото сведение от
предпочетения източник на информация. Може да се посочат и другите сведения.
Примери
Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reisefürer
L’Europe laitière : annuaire international des produits laitiers =
internationales Jahrbuch der Milchprodukte = international directory
of dairy products
Nunc dimittis : Graduale für vier Stimmen, zwei Violinen, zwei Hőrner
und Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two
horns and basso continuo
Astérix : calendar = calendrier = Kalender = calendario
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За нотирани музикални ресурси:
Когато заглавието се състои от родов термин за вида на композицията (виж
1.1.3.1) и няма паралелно заглавие, а сведенията за тоналност, номерация,
дата на композирането и средство за изпълнение на предпочетения източник
на информация са на повече от един език и/или азбука, сведението на езика и/
или азбуката на родовия термин се посочва като част от основното заглавие,
след термина за вида на композицията. Когато този критерий не може да се
приложи, може да се посочи първото сведение от предпочетения източник на
информация. Може да се посочат и другите сведения.
Примери
Adagio et allegro molto, cor, trombone et orchestre = horn, trombone,
and orchestra = Horn, Posaune und Orchester
Sonate für Violine and Klavier in h = for violin and piano in b
1.3.4.8.
Сведение за допълнение към заглавието, което присъства в ресурса, но не
е на предпочетения източник на информация, се посочва в квадратни скоби след основното или паралелното заглавие, на което съответства, когато е необходимо за идентифицирането или се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога по други
причини. В противен случай такова сведение може да се посочи в област 7 (виж 7.1.3).
Пример
Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins =
revue mensuelle de la Société des étudiants suisses = rivista
mensile della Societa degli studenti svizzeri]
1.3.4.9. 	Промени в допълненията към заглавието при продължаващи
и многочастни монографични ресурси
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Ако допълнение към заглавието е отбелязано в областта на заглавието и сведенията за отговорност и тази информация се изменя в последващи броеве
или части, всяка промяна се уточнява в област 7, ако се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога. Като алтернатива може да се посочи в
забележка, че допълнението към заглавието се променя, или промяната да се
пренебрегне.
За интегриращи ресурси:
Ако допълнението към заглавието е отбелязано в областта на заглавието и
сведенията за отговорност и тази информация се изменя в по-късни итерации, описанието се променя и когато се прецени, че това е от значение за
ползвателите на каталога, измененията се отразяват в забележка (виж 7.1.3).
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Сведение за отговорност

Задължителен, когато го има
Сведението за отговорност се състои от едно или повече имена, изрази или групи
от знаци, които са свързани с идентифицирането и/или ролята на лицата или колективните органи, отговорни или допринесли за създаването или осъществяването на
интелектуалното или художествено съдържание на произведение, съдържащо се в
описвания ресурс.
1.4.1.
Трябва да се въвеждат само сведения, в които са назовани имена на лица
и/или органи с основна отговорност. Следващи сведения за отговорност се включват,
когато са необходими за идентифицирането или когато се прецени, че са от значение
за ползвателите на каталога по други причини.
Когато в ресурса няма сведение за отговорност, то не се формулира.
1.4.2.
Сведението за отговорност може да се отнася до обекти като:
• писатели, композитори, изпълнители, художници, хореографи, аранжори, картографи, програмисти, ръководители на проучвания, аниматори и др., чието
произведение се съдържа в ресурса пряко (напр. автор на текст, редактор, съставител, преводач, илюстратор, гравьор, картограф, композитор, аранжор, хореограф) или косвено (напр. автор на роман, който е основа за сценарий на филм,
автор на произведение, което е основа на софтуер, адаптатори на съществуващи
произведения) на същия носител като оригинала или на друг носител;
• лица, събиращи различни данни, лица, отговорни за постановка на представление; организации, личности или колективни органи, които спонсорират споменатите по-горе лица (с интелектуално и не само финансово подпомагане), продуценти на записи на популярна музика;
• продуцентски компании и отделни лица като продуценти, режисьори или други с
определена степен на цялостна отговорност за произведение; лица със специфични отговорности, които имат значително творческо участие в контекста на определен филм или вид филми (напр. оператори, автори на сценарии или аниматори);
• разработчици и проектанти, в чиято дейност се включва създаването на съдържанието на ресурс или неговото осъществяване (напр. проектант на игри); субекти със специфични отговорности в контекста на определен ресурс или вид
ресурси (напр. администратор на данните от наблюдения в рамките на проект,
режисьор на видеозапис).
По принцип тази отговорност се възлага не само на личности и колективни органи със
значима роля в създаването, произвеждането и осъществяването на произведението, но и
на такива, чиято функция е относително по-незначителна (напр. консултанти за исторически събития), но независимо от това са посочени на установения източник на информация. Сведенията за отговорност, свързани с личности или колективни органи, чиято
функция се преценява като незначителна, може да се посочат в област 7 (виж 7.1.4).
1.4.3.
Форми на сведението за отговорност
1.4.3.1.
Сведението за отговорност може да съдържа едно или повече имена на
лица или наименования на колективни органи, със или без свързваща дума или кратък
израз, с които се посочва ролята на лицето или колективния орган (виж и 1.4.3.5).
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Примери
/ Institut géographique national
/ réalisée et publiée par les éditions Grafocarte
/ edited by the Daily Express
/ by S. Hutchinson
/ dedicated by ... Grenvile Collins
/ presented by ... Lewis Morris
/ John Milton
/ engraved by Jukes
/ levée en 1817 par M. Givry
/ surveyed and drawn by E.M. Woodford
/ reproduced by W.H. Barrell
/ dressé par Ernest Grangez
/ compiled by the Ministry of Housing and Local Government
/ 胡昌平著
/ 国家图书馆图书采选编目部编
/ 鈴木玲子著
/ 홍이섭 지음
1.4.3.2.
Сведението за отговорност може да съдържа израз, в който няма име или
се посочва неназована група, ако с този израз се описва интелектуален принос или е
от значение по други причини.
Примери
/ by Pär Lagerkvist ; translated from the Swedish
/ Erich Kästner ; für den Gebrauch in dänischen Schulen vereinfacht
/ compiled and edited by the graduating class
/ extracted from a chart drawn in 1785 ; with introductory commentary
by the composer
/ by Geoffrey Burgon ; text taken from the Chester mystery plays and
mediaeval poems
/ by a group of teachers representative of primary grades
/ Dieter Kendrick ; with spoken commentary by various artists
/ by a team of programmers and teachers
/ Arden Wilson ; with graphics by the author
/ aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt
/ 南京市玄武区业余作者集体创作
1.4.3.3.
Сведението за отговорност може да съдържа съществително нарицателно
име или изрази, както и собствено име или имена, ако с тях се посочва ролята на лицето или колективния орган. Други съществителни имена или изрази обикновено се
разглеждат като допълнение към заглавието (виж 1.3).
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Примери
/ selection and catalogue by Katherine Michaelson
/ the author John Milton
/ text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally ; fruit
symbols designed and drawn by Joseph A.W. Kislingbury ; surveys
and sketches by J.B. Armstrong
/ d’après les travaux de M. Alfred Grandidier
/ piano accompaniments and notes by Claire Liddell
/ Text und Musik, John Lennon
/ research and text by Colin Barham
/ development and debugging, Philip Goldman
1.4.3.4.
Сведението за отговорност може да съдържа подробности, свързани с
други елементи на описанието (напр. оригинално заглавие, информация за изданието
на преведено произведение), когато те са лингвистично неразделна част от него.
Примери
/ extracted from the Pensées by H.F. Stewart
/ Carson McCullersová ; dramatizace Edward Albee ; z anglického
originálu „The ballad of the sad café“ přeložili Luba a Rudolf
Pellarovi
/ translated from the second edition, authorized August 10, 1908, with
an introduction and notes, by Andrew D. Osborn
/ reduced from the original plan of three inches to one mile and
planned to a scale of one inch & half to one mile by Isaac Johnson
in June 1800
/ selected and translated from La divina commedia, by J.G. Roman
/ adapted from Alice in Wonderland, by Wilford Hagers
/ traduit en vers latins, sur la troisième édition du texte français, par M
l’Abbée Métivier
/ translated & emprynted by me William Caxton …
1.4.3.5.
Сведението за отговорност може да съдържа наименованията на един или
повече колективни органи с функция на спонсори на ресурс, когато те са дадени на
предпочетения източник на информация и връзката между спонсора и ресурса е посочена изрично (или може да се изрази с добавяне на подходяща дума или кратък израз).
Когато наименованието на спонсориращия орган е неразделна част от сведението за
публикуване, произвеждане, разпространяване и т.н. (напр. когато се предхожда от
израз като „публикуван за ...“), то се включва в област 4.
Примери
/ presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated
Gas Supply Corporation, West Virginia University College of
Engineering, West Virginia Section of the American Ceramic
Society
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/ [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandler
Institutional Films, Inc.
/ édité spécialement par I’Institut géographique national pour le
Touring Club de France
/ under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society
1.4.3.6.
Сведение, което не е свързано с отговорност за интелектуалното или художествено съдържание на ресурса, не се разглежда като такова.
Сведения като мото, посвещения и сведения за патронаж или награди (напр. „Лауреат
на наградата „Чайковски“ през 1971 г.“) може да се пропускат или да се посочват в
област 7 (виж 7.1.4).
Информация като „с 33 карти“, „в 32 части“, „приложение към грамофонна плоча“, „с
приложен наръчник“ може да се посочи в област 5.
За сведения, които се отнасят до подобна отговорност, но са дадени в допълнението
към заглавието, виж 1.3.
1.4.3.7.
Сведение за отговорност, което е лингвистично неразделна част от друг
елемент на описанието, се посочва като част от този елемент и не се повтаря като
сведение за отговорност (виж 1.1.3.6, 1.3.2).
Когато на предпочетения източник на информация има сведение за отговорност, което повтаря изрично името на обект с отговорност, то се посочва като сведение за
отговорност.
Пример
The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin
Освен това, когато основното заглавие съдържа само част от наименованието на издаващия орган и другата част от наименованието се намира на друго място върху
предпочетения източник на информация, последната се посочва като сведение за отговорност.
Пример
Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet
1.4.3.8.
Когато функцията на колективен орган, чието наименование е на предпочетения източник на информация, не е уточнена и не може да се определи от опис
вания ресурс или от друго място, наименованието не се посочва като сведение за
отговорност. Вместо това то се дава в област 7 (виж 7.1.4).
1.4.4.
Едно или повече сведения за отговорност
1.4.4.1.
Едно сведение за отговорност се дава, когато на предпочетения източник
на информация е формулирано единично сведение. В такова сведение може да са
назовани повече от едно лица или колективни органи, ако са представени като изпълняващи една и съща функция или макар да имат различни функции, имената им са
свързани със съюз.
Примери
/ edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard
/ by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood

73

1

ISBD 2011

/ compiled and edited by Richard L. Coulton with the assistance of
voluntary aid
/ par L. Meyère et J. Hansen
/ developed by Dale Kahn with Laurie Fenster
/ by William Whiston, M.A. sometime professor of the mathematicks
in the University of Cambridg. and Humphrey Ditton, master of the
new mathematick school in Christs’s Hospital, London

Пояснение: при по-старите монографични ресурси сведенията за научни степени и длъжности се включват в описанието (срв. 1.4.5.5).

/ the first by Leonard Lessius, the second by Lewis Cornaro, a noble
Venetian: …
/ first gathered and compiled in Latine by the right famous clerke
Maister Erasmus of Roterodame, and now translated into Englyshe
by Nicholas Udall
/ with additions by H.N. Ridley and the Rev. T.S. Lea
/ drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769
and by Vincente Tofino in 1788
1.4.4.2.
Повече от едно сведение за отговорност има, когато във формулировката са
назовани много сведения, както и когато повече от едно лице или колективен орган е
представено като изпълняващо различни функции и сведенията не са свързани със съюз.
Примери
/ by Rudolf Steiner ; translated by W.B.
/ with preface by Walter Allen ; editor, James Vinson
/ Centre national coopératif agricole de traitement antiparasitaire ;
directeur technique, Marcel Bonnefoi
/ by G. Robertson ; engraved by Morris
/ par N. de Fer ; A. Coquart sculpsit
/ by Michael Praetorius ; arranged for orchestra by N.J. Milner-Gulland
/ von Wolfgang Amadeus Mozart ; Klavierauszug, neu revidiert von
Wilhelm Kienzl
/ written by Danny Shapiro ; ported to Motif by Philip Schneider
/ par M. Marmontel, de l’Academie Française ; mit deutschen Noten zum
Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben
/ 汤显祖著 ; 汪榕培英译 ; 徐朔方笺校
/ チャールズ . バーチ, ジョン . B . コップ著 ; 長野敬, 川口啓明訳
/ 쿨슨 리들 지음 ; 박영신 옮김
1.4.4.3.
Разликата между първото и следващите сведения за отговорност е само
въпрос на последователност. Първото място на едно сведение не означава, че то се
отнася до основната отговорност за произведението.
1.4.4.4.
Сведение за отговорност, което се отнася до приложение и друг съпроводителен материал (ако се посочва), се разглежда като допълнително сведение за отговор-
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ност и се дава след сведението, отнасящо се до целия ресурс или до основната част на
ресурса, ако има такава. Ако в ресурса има такова сведение, което не е на предпочетения източник на информация, то може да се посочи в област 7 (виж 7.1.4).
Примери
/ with an introduction by Scott Keltie
/ deur Annie Hofmeyr ; en’n geslagregister deur Joh. van der Bijl
/ by C.H.A. Armstrong ; with an appendix on the history and
architecture of the fabric by E.R. Arthur
/ attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with
descriptive text by F.C. Wieder
/ von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li
Stadelmann
За по-стари монографични ресурси:
Подробности за приложения и други съпроводителни материали се представят в последователността на информацията върху предпочетения източник
на информация. Когато такива сведения са разположени преди сведението за
отговорност или няма отделно сведение за отговорност, те се разглеждат като
допълнение към заглавието (виж 1.3.4.4) и съответно, когато са след сведението за отговорност, се разглеждат като следващи сведения за отговорност.
Когато са взети от друго място на ресурса, такива сведения следват сведенията за отговорност, които се отнасят до целия ресурс, до неговата основна част
или до съответното сведение. За заглавия на други произведения в ресурс без
общо заглавие виж 1.1.5.2.
Примери
/ by James Townley ; with a variety of German notes explanatory of
the idioms ... alluded to by John Christian Hüttner
/ by the author of The conduct of the allies ; to which are added the
said Barrier-Treaty, with the two separate articles ...
/ done into English from the French, with a new original preface
upon the same subject, by W.J. ; to which are added, An essay
upon Satyr, by Monsieur d’Acier and A treatise upon pastorals, by
Monsieur Fontanelle
1.4.5.
1.4.5.1.
ресурса.

Представяне на информацията
Сведението за отговорност се представя с термините, с които е дадено в
Примери
/ di Leon Battista Alberti Fiorentino ...
/ written by himself
/ Dauide Edguardo Anglo authore
/ by one who is neither a knight, nor a member of the House of
Commons

75

1

ISBD 2011

/ by **** …
/ as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by W.
Ravenshaw
/ dessiné et gravé par R. Hausermann
/ enregistrements de Roberte Hamayon
/ co-ordinated for the Voice of America by Tristram Coffin
/ Tatsuro Suzuki interviewed by Maya Koizumi
/ Modest Mussorgsky ; in der Instrumentation von Maurice Ravel
/ scriptwriter, Allan S. Mitchell ; consultants, Joan M. Clayton and
Simon Randolph
/ Abraham Bosse ; d’après Jean de Saint-Igny
/ developed by TNF Software Arts ; graphics by Larry Blum
/ principal investigators, T. Sheehan, H. Lovett
/ researched and compiled by Art Gump
/ 主办单位, 国家图书馆 ; 主编, 詹福瑞
/ Honoré de Balzac
/ Józef Lodowski
/ Home Office
/ Universidad de Salamanca
/ Mozart
/ British Library Bibliographic Services Division
За издания със заменящи се листове:
Сведения, свързани с лица, които са редактори на текущо актуализирани издания със заменящи се листове, се отбелязват като сведения за отговорност,
ако се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога
Пример
/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord
За звукозаписи и движещи се изображения:
Когато имената на членове на музикални или други състави са дадени на
предпочетения източник на информация, може да се посочат в кръгли скоби
след името на ансамбъла. Като алтернатива имената може да се посочат в
област 7 или да се пропуснат.
Пример
/ Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and A. Schneider,
violins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider, cello)
За по-стари монографични ресурси:
Части от прекалено дълги сведения може да се пропускат и пропуснатите
данни да се отбележат с многоточие.
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Пример
/ quam … in florentissima electorali ad Albim universitate, praeside
… M. Augusto Pfeiffero, Lavvenburgo-Saxone, publico eruditorum
examini exponit Martinus Bernhardi Gryphisbergâ Pomeranus, ad
diem XXXI. Januar. Anno … MDCLXIII. …
1.4.5.2.
Сведение за отговорност, което не е разположено върху предпочетения
източник на информация, а на друго място в ресурса, може да се представи в област 1,
заградено в квадратни скоби, или да се даде в област 7 (виж 7.1.4). Източникът на тази
информация може да се посочи в област 7. Сведение за отговорност, което е взето
извън ресурса, може да се посочи в област 7 (виж 7.1.4) заедно с източника на тази
информация (ако е подходящо).
Примери
/ [written and planned by Jennifer Vaughan]
Забележка: Сведението за автора е взето от гърба на заглавната
страница
/ [Canadian Union of General Employees]
/ Johannes Brahms ; [englisches and deutsches Vorwort von Wilhelm
Altmann]
/ [par feu M. l’Abbé de Bretteville]
Забележка: Сведението за отговорност от заглавната страница на
том 4
/ [紫式部著]
/ [한국이공학사편집부 편]
За по-стари монографични ресурси:
Сведения за отговорност, които са взети извън ресурса, се посочват в област
7 заедно с източника на тази информация.
Пример
Discours sur la creche de N. Seigneur. ...
Забележка: От Ezechiel Spanheim. Източник: Holzmann & Bohatta.
Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1, S. 409, Nr. 11863
1.4.5.3.
Когато имената на няколко лица или колективни органи са представени в едно сведение за отговорност (виж 1.4.4.1), броят на посочените имена се
определя от агенцията за каталогизация. Повече имена може да се разграничат със
запетаи или подходящи свързващи думи. Когато се добавят свързващи думи, те
се заграждат в квадратни скоби. Пропуснатите данни се означават с многоточие и
„и др.“ или еквивалентни изрази на друг език или азбука, заградени в квадратни
скоби.
Примери
/ by D.M. Chizhikov and V.P. Shchastlivyi
/ by Samuel Devend ... [и др.]
/ Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz
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/ [автори] Б. Конески, Х. Поленаковиќ ... [и др.]
/ National Park Service [and] Soil Conservation Service [and] Texas
Agricultural Experiment Station
/ Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest, Institut national de
la statistique et des études économiques, Institut d’Économie
régionale du Sud-Ouest
/ herausgegeben von der Université des Saarlandes und der
Vereinigung der Freunde der Université des Saarlandes
/ herausgegeben von Hans Fromm ... [и др.]
/ sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri
/ Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy
/ par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine
Tailleferre ... [и др.]
/ prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited
/ 李伟 … [等]著
За по-стари монографични ресурси:
Препоръчва се да се представят всички имена.
1.4.5.4.
Когато в сведение за отговорност имената на лица или колективни органи
не са дадени в пълна форма, например като акроним, развитата форма може да се
посочи в област 7 (виж 7.1.4).
1.4.5.5.
Инициали, които означават членство в дружества, академични степени и
др. сведения за длъжности и определения след името на лице, се посочват, когато са
необходими от езикова гледна точка, за идентифициране на лицето или за установяване на неговата професионална дейност. При всички други случаи инициалите и т.н.
не се приемат за част от сведението за отговорност и се пропускат.
1.4.5.6.
Сведение за отговорност, което на предпочетения източник на информация предхожда основното заглавие, се представя след основното заглавие и допълнението към заглавието, освен когато е лингвистично свързано с тази информация
(виж 1.4.3.7). Действителното разположение на сведението за отговорност може да се
посочи в област 7.
Пример
/ Silvio Belli Vicentino
Забележка: Името на автора e в горната част на заглавната страница
За по-стари монографични ресурси:
Действителното разположение на сведенията за отговорност се посочва в област 7.
1.4.5.7.
Сведение за отговорност, което съдържа наименование на колективен орган, изразено в йерархична форма, се представя във формата и последователността, в
която е дадено в ресурса.
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Примери
/ Bibliothéque nationale, Centre bibliographique national
/ Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de
Investigaciones Históricas
/ Centre international de dialectologie générale près l’Université
catholique de Louvain
/ U.S. Department of Agriculture Forest Service, South-Western
Region
/ Air Ministry, Meteorological Office
/ Division of Child Psychiatry, Cambridge Hospital
/ 国立国会図書館書誌部編
/ 국립중앙도서관 자료기획과
1.4.5.8.
Когато не е ясна връзката между сведение за отговорност и заглавие,
може в област 1 да се добави свързваща дума или кратък израз на езика и азбуката на
заглавната страница, заградени в квадратни скоби, или в област 7 да се даде обяснение, свързано със сведението за отговорност.
Примери
/ [verse translation by] Robert Lowell
/ [choisis et présenté par] Gilbert Prouteau
/ [collected] by Angus Mackay
/ [gravé par] Ch. Lemas
/ William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud
/ [edited by] John Finlayson
или
/ John Finlayson
Забележка: Редактирано от John Finlayson според…
1.4.5.9.
Когато са дадени повече от едно сведения за отговорност, последователността на тези сведения в описанието се определя от типографското им оформление
върху предпочетения източник на информация или ако няма типографско различие,
от тяхното разположение върху предпочетения източник на информация, без да се
взема предвид обхватът или степента на отговорност, съдържащи се в различните
сведения. Когато сведенията не са взети от предпочетения източник на информация,
те трябва да се подреждат в логична последователност, ако тя е приложима, и да се
заграждат в квадратни скоби.
Когато за предпочетения източник на информация е характерно, че е съставен (както
при многочастен или мултимедиен ресурс, без обединяващ главен източник), сведенията за отговорност се посочват в логична последователност. Като алтернатива
отделните части на ресурса може да се опишат на много нива (виж Приложение А).
Примери
/ Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot] ; [edited by H.
Collison]
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/ Mihajlo Velimirovic ; illustrazioni di Branimir Ganovic ; [traduzione in
lingua italiana a cura di Mario Sintich] ; [revisione scientifica a cura
di Protogene Veronesi]
/ by Suzanne Reynolds ; illustrated by the Studio Brambelli, Milan
/ edited by Michael Harloe ; sponsored by the International
Sociological Association Research Committee on the Society of
Regional and Urban Development
/ by Michael Chisholm ; [for the] Social Science Research Council
/ Hermann Hesse ; translated from the German by Basil Creighton ;
[translation] revised by Walter Sorrell
/ [Worte von] Juan Ramón Jiménez ; [Musik von] Mario CastelnuovoTedesco
/ Jacques Offenbach ; music adapted and arranged by Ronald
Hammer ; new book and lyrics by Phil Park
/ design, Roger Teppe ; programmer, Bob Chompsky ; graphics, Carol
Mayer-Lenz
За по-стари монографични ресурси:
Когато има повече от едно сведение за отговорност, те се представят в последователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на информация.
Пример
/ by the late ingenious and learned Hollander, Lambert Hermanson ten
Kate ; translated from the original French by James Christopher le
Blon
Когато сведенията са взети от ресурса, но не от предпочетения източник на
информация, те се посочват в квадратни скоби в област 1 в последователност,
определена от разположението им върху използвания източник на информация или в логична последователност, ако такава може да се приложи, когато
се използват повече от един източник на информация. Като алтернатива
информацията се посочва в област 7.
Пример
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
voyage / [begun by captaine Bigges] ; [finished by his Lieutenant
Maister Croftes] ; [edited by Thomas Cates]
Забележка: Сведенията за отговорност от предговора на Cates
или
A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest Indian
voyage
Забележка: „Begun by captaine Bigges …the same being afterwards
finished (as I thinke) by his lieutenant Maister Croftes, or some
other, I knowe not well who“. Изд. от Thomas Cates. Сведенията
за отговорност, цитирани от предговора на Cates
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Когато при академичен диспут са дадени опонент и защитник, както имената,
така и думите, с които се означават техните функции, се разглеждат като част
от едно и също сведение за отговорност (освен ако са лингвистично свързани
с основното заглавие или допълнението към заглавието).
Примери
Discursus historico-theologicus de annis ministerii Christi / quem ... in
incluta Universitate Altdorfina publico eruditorum examini subiiciunt
praeses Isaacus Laurbecchius SS. theol. dd. & respondens Joh.
Fridericus Kernius, Schleusinga-Hennebergicus. Ad diem 21. Mai.
Anno o.r. M.DCC
но
Consensû Benevolo illustris & gratiosissimi Senatûs Medici in
florentissima ad Salam Academià. Præside ... Johanne Arnoldo
Friderici, phil. & med. doct. anatom. chirurg. ac botan. p.p.
famigeratissimo, medico provinciali Saxo-Altenburgico … hanc
dissertationem medicam de hydrope tympanite publicæ artis
cultorum ventilationi submittit ad diem [празно място] Martii, M.DC.
LXXII. ... David Richter, Zittâ Lusatus. Autor
За звукозаписи и аудиовизуални ресурси:
Ако има повече от едно сведения за отговорност, те трябва да се подреждат
така, че различните категории отговорност да се посочват в логическа последователност. Например при звукозаписи: композитори на музика, включително
лица, чиято функция на импровизатори се приема като част от творческия процес; автори на текст; изпълнители в следната последователност: солисти/актьори/четци, хор, диригент на хор, оркестър, диригент на оркестър, режисьор
на драматична постановка, продуцент на звукозапис на популярна музика.
1.4.5.10. Паралелно заглавие и паралелно сведение за отговорност
1.4.5.10.1. Когато на предпочетения източник на информация има едно или повече паралелни заглавия и/или паралелни допълнения към заглавия, както и сведения за отговорност на повече от един език и/или азбука, всяко сведение за отговорност (ако се посочва)
следва заглавието или допълнението към заглавието, с което е свързано лингвистично.
Примери
National accounts statistics, 1950–1968 / Organisation for Economic
Cooperation and Development = Statistique des comptes
nationaux, 1950–1968 / Organisation de cooperation et de
développement
Carte minéralogique de l’Afrique / Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture [et] Association des
services géologiques africains = Mineral map of Africa / United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [and]
Association of African Geological Surveys
Die Zauberflüte : für zwei Flüten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach
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einer Ausgabe aus dem Jahr 1792 herausgegeben von Gerhard
Braun = The magic flute : for two flutes or violins / W.A. Mozart ;
from an edition of 1792 edited by Gerhard Braun
Sowjetische Klaviermusik für die Jugend / herausgegeben von Nikolai
Koptschewski = Soviet piano music for young people / edited
by Nicolai Kopchevsky = Musique de piano soviétique pour la
jeunesse / édité par Nicolas Kopchevski
Familias norte-americanas : los De Stefano / colaborador de
educación, Beryl L. Bailey = American families : the De Stefanos /
educational collaborator, Beryl L. Bailey
Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz. Radfahrer-Bund
SRB = organe officiel / Fédération cycliste suisse = organe ufficiale
/ Federazione ciclistica svizzera
Canadian urban sources : a survey / Canadian Council on Urban and
Regional Research = Sources urbaines canadiennes : un aperçu /
Conseil canadien de la recherche urbaine
オㅡケストラの時の時 / 湯浅譲二 = Time of orchestral time / Joji
Yuasa
미궁 / 황병기 연주 = The labyrinth / by Byungki Hwang
За по-стари монографични ресурси:
Различните заглавия и сведения се представят в последователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на
информация.
Пример
Anatomia uteri humani gravidi tabulis illustrata / auctore Gulielmo
Hunter ... Reginae Charlottae medico extraordinario, in Academia
Regali anatomiae professore … = The anatomy of the human
gravid uterus exhibited in figures / by William Hunter …
1.4.5.10.2. Когато не е възможно след всяко заглавие или допълнение към заглавието
да се посочи подходящо сведение за отговорност, сведенията за отговорност (ако се
посочват) се дават след последното паралелно заглавие или паралелно допълнение
към заглавието.
Примери
Printing at Gregynog : aspects of a great private press = Argraffu yng
Ngregynog : agweddau ar wasg breifat fawr / Michael Hutchins ;
translated by David Jenkins = y cyfieithiad gan David Jenkins
8 capriccios : hegedüre, második hegedii kiséretével = für Violine, mit
Begleitung der zweiten Violine / Henryk Wieniawski ; átnézte ès
ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenő
Hubay
1.4.5.10.3. Когато на предпочетения източник на информация има едно или повече
паралелни заглавия и/или паралелни допълнения към заглавията, но сведението за
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отговорност е само на един език и/или азбука, то се посочва след последното представено паралелно заглавие или паралелно допълнение към заглавието.
Примери
Bibliotecas = Libraries = Bibliothèques / Ernest Malaga
Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber,
Bibliotheksverein Biel
Carte de tapis végétal de la région méditerranéenne = Vegetation
map of the Mediterranean region ... / by P. Lalande ; F.A.O. [and]
UNESCO
Mährische Volkspoesie in Liedern = Moravian folk poetry in song =
Chant sur des poèsies populaires moraves / Léoš Janáček
Svensk kyrkomusik = Schwedische Kirchenmusik = Swedish church
music / Vokal- und Instrumentalensemble der Rundfunkchor ;
Leitung, Eric Ericson
Statistique des comptes nationaux, 1969–1985 = National accounts
statistics, 1969–1985 / Organisation de coopération et de
développement économiques
За по-стари монографични ресурси:
Сведението за отговорност се посочва след заглавието или сведението за допълнение към заглавието, с което е свързано.
Примери
Nouum Testamentum seu quattuor euangelioru[m] volumina lingua
Hungarica donata / Gabriele Pannonio Pesthino interprete = Wij
Testamentum magijar nijeluen
Cursus mathematicus, nova, brevi, et clara methodo demonstratvs,
per notas reales & vniuersales, citra vsum cuiuscunque idiomatis
intellectu faciles = Cours mathématique, demonstré d’une novvelle,
briefve, et claire methode, par notes reelles & vniuerselles, qui
peuuent estre entenduës facilement sans l’vsage d’aucune langue /
par Pierre Herigone, mathematicien
Frederici Ruischii ... Thesaurus animalium primus ... = Het eerste
cabinet der dieren / van Frederik Ruysch
1.4.5.10.4. Когато няма паралелно заглавие, но на предпочетения източник на информация има сведения за отговорност на повече от един език и/или азбука, се дава
сведението на езика и/или азбуката на основното заглавие. Когато този критерий не
може да се приложи, сведението се определя от типографското оформление на сведенията или ако няма различие в оформлението, от разположението на информацията
върху предпочетения източник на информация. Останалите сведения също може да
се посочат.
Примери
Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de
l’étain = Consejo Internacional del Estaño
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Bibliotheca Celtica : a register of publications relating to Wales and
the Celtic peoples and languages / Llyfrgell Genedlaethol Cymru =
The National Library of Wales
Bibliographica belgica / Commission belge de bibliographie =
Belgische commissie voor bibliografie
Europa cantat VI : Leicester 1976 / au nom de la Fédération
européеnne des jeunes chorales édité par = im Auftrag der
Europäischen Főderation Junger Chőre herausgegeben von = for the
European Federation of Young Choirs edited by Willi Gohl
Madame Bovary / réalisateur, Jean Renoir ; d’après le roman de
Flaubert = director, Jean Renoir ; after the novel by Flaubert
Directions in tin trade of selected North American countries : statistical
survey / International Tin Council = Conseil international de l’étain
За по-стари монографични ресурси:
Всички сведения за отговорност се посочват след основното заглавие и всяко
допълнение към заглавието.
1.4.5.11. Ресурси без колективно заглавие
1.4.5.11.1. Когато ресурсът няма колективно заглавие (виж 1.1.4.4, 1.1.5.2) и всички
отделни произведения имат едно и също сведение за отговорност, то се посочва след
всички заглавия, паралелни заглавия и сведения за допълнение към заглавието.
Примери
Baby doll : the script for the film ; Something unspoken ; Suddenly last
summer / Tennessee Williams
Fréjus ; Le Var touristique / Provence Paris publicité
Daily mail motor road map of London and ten miles round ; Motor road
map of south-east England / Edward Sandford
Fantaisie-Impromptu op. 66 ; Scherzo op. 31 / Chopin
3. Sinfonie : „Das Lied von der Nacht“ : für Tenor Solo, gemischten
Chor and Orchester op. 27 = 3rd symphony : „Song of the night“
: for tenor solo, mixed chorus and orchestra op. 27 ; 4. SinfonieConcertante für Klavier and Orchester op. 60 = 4th symphonyconcertante for piano and orchestra op. 60 / Karol Szymanowski
1.4-15
Duo Nr. 1 G-Dur, KV 423, für Violine und Viola ; Duo Nr. 2 B-Dur, KV
424, für Violine und Viola / Wolfgang Amadeus Mozart ; Susanne
Lautenbacher, violin ; Ulrich Koch, viola
A survey of spending on foreign language teaching ; Foreign language
teaching resources / principal investigator, J.L. Pianko
Le Colonel Chabert ; suivi de Honorine ; et de L’interdiction / Balzac
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За по-стари монографични ресурси:
Сведението за отговорност се посочва в последователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на информация.
1.4.5.11.2. Когато отделните произведения имат различни сведения за отговорност,
всяко сведение се посочва след заглавието, паралелното заглавие или сведението за
допълнение към заглавието, за което се отнася. Свързваща дума или израз между
заглавията на произведенията от различни автори се посочва така, както е дадена на
предпочетения източник на информация. Сведения за изданието, свързани с отделните заглавия, се представят заедно с тях. (За произведения от един и същ автор виж
1.4.5.11.1.)
Примери
Teorija kredita : skripta / Milutin Ćirović. Teorija dopunskog kredita :
skripta / Vjekoslav Meichsner
Crépuscule en montagne / S. Sohet-Boulnois. Carillon corse /
Georges Lauro
The high school cadets = Kadettenmarsch / Musik, J.P. Sousa ;
Bearbeitung, Franz Bummerl. Musik im Blut : Marsch / Musik und
Bearbeitung, Hans Kolditz
Fantasy and fugue for orchestra and organ, op. 10 (1963) /
Wallingford Riegger ; Polish National Radio Orchestra ; Jan Krenz,
conductor. Synthesis for orchestra and electronic sound (1960) /
Otto Luening ; Hessian Symphony Orchestra ; David Van Vactor,
conductor. Nocturne (1958) / Colin McPhee ; Hessian Radio
Symphony Orchestra ; David Van Vactor, conductor. Fantasia for
organ (1929) / Otto Luening ; Ralph Kneeream, organist
Hybrid imaging : technology and graphic design / April Cubbitt. Art and
the machine / Fran Chen. Space art / Jean-Louis Gero ; illustrator,
Judy Randall
中华人民共和国国歌 / 田汉词 ; 聂耳曲. 国际歌 / 欧仁.鲍迪埃词 ;
比尔.狄盖特曲
The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The
structure of Wuthering Heights / by C.P.S.
Le Western / textes rassembles et presentes par Henri Agel, nouvelle
edition. Evolution et renouveau du western, 1962-1968 / par Jean
A. Gili
An examination of Dr. Burnet’s theory of the earth … / by J. Keill, the
second edition corrected … . To the whole is annexed A dissertation
on the different figures of the coelestial bodies, &c … / by Mons, de
Maupertuis
My very first prayer time book / by Mary Fletcher ; illustrations by
Treyer Evans, revised edition. Now I lay me down to sleep / text
and pictures by Rex Catto
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За по-стари монографични ресурси:
Когато е известно, че отделни произведения, които не са съпроводителни
материали, не са от един и същ автор, заглавията, паралелните заглавия, допълненията към заглавията и сведенията за отговорност се подреждат в пос
ледователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на информация.
Примери
Catonis disticha de Moribus. 2. Dicta insigni Septem Sapientum
Graeciae. 3. Mimi Puliam, sive, Senecae Proverbia, Anglo-Latina.
Cato item Grammatice interpretatus Latinis & vernaculis vocibus
pari ordine, sed diversis lineis alternatis. … / A Carolo Hoolo, A.
M. Privatae Scholae Grammaticae Institutore in Purificum viciculo
apud Londinates.
Пояснение: Пунктуацията и употребата на главни букви в оригонала са
запазени.

La fauconnerie / de F. Ian des Franchières ... recueillie des liures de
M. Martino, Malopin, Michelin & Amé Cassian. Avec, Une autre
Fauconnerie / de Guillaume Tardif ... Plus, La vollerie / de messire
Artelouche d’Alagona ... D’avantage, un recueil de tous les oiseaux
de proye, seruans a la fauconnerie & vollerie
1.4.5.11.3. Ако отделните произведения имат сведения за отговорност, които се отнасят само до някои от тях, всяко сведение се посочва след последното заглавие, към
което се отнася.
Примери
Godly contemplations for the unlearned, 1575 ; A letter of a Catholike
man beyond the seas, 1610 / Thomas Owen. The conviction of
noveltie, 1632 / R.B.
Jephte ; Le cinque piaghe di Christo / Antonio Draghi. Oratorio di S.
Petro piangente / Pietro Andrea Ziani
Rhapsody in blue ; Prelude for piano no. 2 / George Gershwin.
Symphonic dances from West Side story / Leonard Bernstein
Nuclear disarmament ; Politics of peace / principal investigator,
Thomas Cashdollar. Strategies for defense / principal investigator,
Damien Toffel
土佐日記 / 紀貫之著 ; 池田弥三郎訳. 蜻蛉日記 /
藤原道綱母著 ; 室生犀星訳
채근담 / 홍자성 저 ; 조지훈 역. 생활의 발견 / 임어당 저 ; 박일충 역
За по-стари монографични ресурси:
Сведенията се представят във формата и последователността, в която са посочени на предпочетения източник на информация.
1.4.5.11.4. Когато отделните произведения имат свои собствени сведения за отговорност и на предпочетения източник на информация има и едно или повече сведения за
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отговорност, които се отнасят до целия ресурс, те се посочват след всички други сведения, предхождани от интервал, точка и запетая, интервал. Връзката между последното
назовано сведение за отговорност и предхождащите го данни трябва да се поясни с
допълване на свързваща дума или кратък израз, заградени в квадратни скоби.
Ако такова допълнение е невъзможно от езикова гледна точка или сведението става
тромаво и неясно, съответната част от сведението за отговорност и/или обяснението
може да се посочи в област 7 (виж 7.1.4).
Примери
The white devil ; The duchess of Malfi / by J. Webster. The atheist’s
tragedy ; The revenger’s tragedy / by Tourneur ; [all] edited with an
introduction and notes by J.A. Symonds
Could it be magic / Text und Musik von Adrienne Anderson und Barry
Manilow. Komm doch mal rüber / Musik, Dieter Zimmermann ; Text,
Charley Nissen ; Klavierbearbeitung [beider Kompositionen], Rolf
Basel
Symphony no. 4 in A major, op. 90 : Italian / Mendelssohn. Symphony
in C major / Bizet ; [both works performed by] National Philharmonic
Orchestra ; Leopold Stokowski
Spellbinder / Tom Leach. The music director / Bob Dithridge. Word
magic / Charles Zipf ; editor [of the three works], Glen Furness
За по-стари монографични ресурси:
Сведението или сведенията за отговорност, които се отнасят до целия ресурс,
се посочват в последователност, определена от разположението на информацията върху предпочетения източник на информация. Ако връзката между
всяко лице или колективен орган и отделното произведение не е ясна, в област 7 се дава обяснение.
Пример
The natural history of Iceland ... ; to which is added, A meteorological
table, with remarks / translated from the Danish original of Mr. N.
Horrebow
Забележка: И двете произведения са преведени от N. Horrebow
1.4.5.12. Общо заглавие и подчинено заглавие
Когато основното заглавие се състои от общо и подчинено заглавие (виж 1.1.5.3),
сведенията за отговорност, които се отнасят до подчиненото заглавие, се посочват
след основното заглавие. Сведенията за отговорност, които се отнасят до по-голямото
произведение, може да се дадат в област 6 заедно с общото заглавие.
Примери
Plan d’ensemble au 1:2 000 de la région d’Ile-de-France. Bloc 1-7729, Bonnières-sur-Seine / Ministère de l’environnement et du cadre
de vie, Etablissement public régional d’Ile-de-France
Urban and regional references. Supplement / compiled by Canadian
Council on Urban and Regional Research

87

1

ISBD 2011

Teaching geology with computer software. North America / Bureau of
Education
Bulletin. Supplement
Област 6: (Bulletin / Faculty of Archaeology)
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches
d’histoire et de civilisation byzantines
За по-стари монографични ресурси:
Сведенията за отговорност се посочват във формата и последователността, в
която са дадени на предпочетения източник на информация. В случай на съмнение или когато сведението за отговорност се отнася до основното заглавие
като цяло, в област 7 може да се даде обяснение или коментар.
1.4.6. 	Промени в сведенията за отговорност при продължаващите и
многочастните монографични ресурси
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Когато лице или колективен орган, отбелязано в сведение за отговорност, е
добавено или премахнато в следващ брой или част и тази промяна не налага
ново описание (виж А.2.7), името на последното лице или колективен орган се посочва в област 7 или премахването се отбелязва в забележка (виж
7.1.4.1). Ако промяната се изразява само в представянето на лицето или на
колективния орган, забележка се прави, когато се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
За периодични издания:
Значителни промени в името в сведението за отговорност, свързано със заглавие, което е родово понятие, налагат ново описание (виж A.2.6.2).
За интегриращи ресурси:
Когато лица или колективни органи, отбелязани като сведение за отговорност, се променят в следващи итерации, описанието се променя, за да се отрази последната итерация, а имената на предишните лица или колективни
органи се посочват в област 7 (виж 7.1.4.1).
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2

ОБЛАСТ НА ИЗДАНИЕТО

Уводна бележка
Областта на изданието съдържа сведение за изданието, паралелно сведение за изданието, сведения за отговорност, отнасящи се до изданието, допълнителни сведения
за изданието и сведения за отговорност, свързани с допълнителното сведение за изданието.
Съдържание
2.1. Сведение за изданието
2.2. Паралелно сведение за изданието
2.3. Сведение за отговорност, отнасящо се до изданието
2.4. Допълнително сведение за изданието
2.5. Сведение за отговорност, свързано с допълнително сведение за изданието
Установена пунктуация
A. За пунктуацията, предшестваща областите на описанието, виж А.3.2.
B. Всяко паралелно сведение за изданието се предхожда от интервал, знак за равенство,
интервал ( = ).
C. Първото сведение за отговорност, отнасящо се до изданието или до следващо допълнително сведение за изданието, се предхожда от интервал, коса черта, интервал ( / ).
D. Всяко следващо сведение за отговорност, отнасящо се до изданието или до допълнително сведение за изданието, се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
E. Допълнително сведение за изданието, което следва сведение за изданието или сведение за отговорност, отнасящо се до изданието, се предхожда от запетая, интервал (, ).
Примерни модели
. — Сведение за изданието
. — Сведение за изданието = паралелно сведение за изданието
. — Сведение за изданието / сведение за отговорност
. — Сведение за изданието / сведение за отговорност ; второ сведение за отговорност ; трето сведение за отговорност
. — Сведение за изданието / сведение за отговорност = паралелно сведение за изданието / паралелно сведение за отговорност
. — Сведение за изданието, допълнително сведение за изданието
. — Сведение за изданието / сведение за отговорност, допълнително сведение за изданието / сведение за отговорност
Установени източници
Иинформация, взета от източник, който е различен от един от следните установени
източници на информация, се посочва в квадратни скоби, когато се отбелязва в тази
област. Предпочитаната последователност на източниците е, както следва:
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За печатни текстове и нотирана музика
Заглавна страница, първа страница с нотирана музика, други начални страници, корица, издателско каре, останалата част от ресурса
За по-стари монографични ресурси:
Заглавна страница, заместител на заглавна страница, издателско каре
За картографски ресурси, мултимедийни ресурси, звукозаписи,
видеозаписи, неподвижни и движещи се изображения и електронни ресурси:
Самият ресурс, контейнер, съпроводителен материал
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2.1.

2.1

Сведение за изданието

Задължителен, когато го има

2.1.1.
Сведението за изданието обикновено съдържа думата „издание“ (или нейния еквивалент на друг език), сроден термин и цифра (2. изд. и др.) или термин, който
посочва различие от други издания (ново издание, поправено издание, стандартно
издание, издание с едър шрифт, четвърто състояние, май 1970 и др.). Сведение, което съдържа думата „издание“ или неин еквивалент, не се разглежда като сведение
за изданието, ако представлява информация за отпечатването, което е характерно за
издателската практика в някои страни или на някои езици. Сведението за изданието
може да съдържа и други изрази, които да бъдат езиково свързани с него и да свързват
изданието с други елементи на описанието (напр. оригинално заглавие, формулирано
с израз като „съкратено от…“).
Когато ресурсът има няколко сведения за изданието, които се отнасят до негови части
или откъси (напр. интерактивно мултимедийно произведение), посочва се сведението
или сведенията, които се отнасят до ресурса като цяло. Когато няма едно сведение,
което се отнася до ресурса, сведението или сведенията може да се посочат в област 7.
Сведение за изданието, което е разположено само върху съпроводителната документация, се разглежда като сведение за изданието на ресурса само когато в информацията в документацията се посочва, че то се отнася до ресурса.
Примери
. — 2. изд.
. — 1st Carroll & Graf ed.
. — Revised version
. — 3e éd.
. — Ungekürzte Taschenbuchausg.
. — Version avec commentaires en anglais
. — 修正版
. — 제3판
Следните видове сведения се приемат за сведения за изданието:
Географски сведения за изданието
Примери
. — Northern ed.
. — Overseas ed.
. — Московский вечерний вып.
. — 欧州国際版
. — 서울판
Сведения за издание със специализирано предназначение
Примери
. – éd. pour le médecin
. – Managers’ ed.
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. – 看護学生版
. – 교사용판
Сведения за особен формат или физическото представяне
Примери
. – Airmail ed.
. – Braille ed.
. – Large print ed.
. – Microform ed.
. – CD-ROM版
. – Ausg. mit Supplementen
. – 축쇄판
Сведения за издание на определен език
Примери
. – English ed.
. – Éd. française
. – 中英文对照版
. – 日本語版
. – 한국어판
За по-стари монографични ресурси:
Сведение като newly printed трябва да се разглежда като сведение за изданието, когато изглежда, че то предпоставя съществуването на предишно
издание и е свързано със заглавието, но когато е свързано с издателските
данни, данните за произвеждането, разпространяването и др., то се приема
за част от тази област (виж 4.1.8). Сведението за изданието може да съдържа информация за тиража, допълнителния тираж или състоянието, които
се описват (виж и A.2.1). Сведения за непроменени тиражи на издание се
посочват като сведения за изданието или като допълнителни сведения за
изданието.
Пример
. – The fifth impression
За нотирани музикални ресурси:
Когато в ресурса е използван терминът „издание“, за да се означи версията, аранжиментът и т.н. на музикално произведение, сведението се посочва
в област 1 (виж 1.3), независимо че в ресурса е употребен терминът „издание“. Когато терминът „издание“ е употребен, за да посочи формата, в която
е представено произведението в ресурса (музикален формат), сведението се
посочва в област 3 (виж 3.2.1.1), независимо че в ресурса е употребен терминът „издание“. Термин, който означава вокален диапазон обаче (напр. Low
voice; Ausgabe für hohe Stimme), се приема за сведение за изданието.
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За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи и неподвижни и движещи се изображения:
При звукозапис на публично изпълнение сведението от ресурса, което посочва изданието или версията, които са основа на изпълнението, не се разглежда
като сведение за изданието, но може да се отбележи в област 7.
За електронни ресурси:
Сродни термини като „версия“, „ниво“ или „актуализирано“ може да означават сведение за изданието. Тези термини обаче понякога се използват за
означаване на по-големи или по-малки промени в ресурса и затова може да
не бъдат достоверен признак за означаване на ново издание.
2.1.2.
Представяне на информацията
Сведението за изданието се посочва така, както е дадено в ресурса. Когато не е взето от
установен източник, то се загражда в квадратни скоби. Може да се употребяват стандартни съкращения (виж A.6.4). Използват се арабски цифри вместо други форми на
изписване на цифри или вместо цифри, предадени с думи. Изрази, които обясняват изданието, се посочват, ако се прецени, че това е необходимо за идентифицирането му.
Ако сведението за изданието се състои само или предимно от символи или други
знаци, които не могат да се възпроизведат с наличните средства (виж A.9), знаците се
заместват по преценка с думи или с цифри, заградени с квадратни скоби. В област 7
може да се посочи обяснение (виж 7.2).
Примери
. – 4th revised ed.
. – 1. ed.
. – 3. Aufl.
. – Nuova ed.
. – Sehr veränderte Aufl.
. – Ungekürzte Ausg.
. – Deutsche Erstausg.
. – Neuaufl. der deutschen Originalausg. 2.1-3
. – 67th ed., complete with street plan
. – 5a ed., con un copioso índice alfabético de materias
. – Novissima ed. (7a), interamente riveduta
. – Ed. 4
. – 3. erw. Aufl.
. – éd. réduite
. – Ed. 3-GSGS
. – [Three stars] ed.
Пояснение: Сведението е представено като: *** ed. Агенцията за каталогизация не може да възпроизведе звезди.
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. – 2e éd. du recueil noté
. – Reprint ed.
. – Hohe Stimme (Originallage)
. – Ed. special
. – Version 3.5
.–第 3版
. – 復刻版
. – 버전 2.1
За по-стари монографични ресурси:
Когато сведенията за изданието се вземат от установения източник на информация, те се предават дословно. Ако сведенията за изданието са взети от който и да е друг източник на информация, се допуска употребата на стандартни
съкращения и на арабски цифри вместо цифри, изписани с думи или по друг
начин. Когато сведенията за изданието не са взети от установения източник
на информация, източникът се посочва в област 7.
Примери
. – The second edition
. – Newly imprinted and very necessary vnto all youthe
2.1.3.
Когато в ресурса няма сведения за изданието, но е известно, че той е значително променен в сравнение с предишни издания или е репродукция, в квадратни
скоби може да се добави подходящо сведение за изданието на езика на предпочетения
източник на информация и при спазване на указанията в 2.1.2. Пореден номер на
издание не трябва да се добавя, освен когато е очевидно, че ресурсът принадлежи
към поредица номерирани издания. Това се обяснява в област 7. Като алтернатива
информацията се дава само в област 7.
Примери
. – [New ed.]
. – [3e éd.]
. – [Reproduction en fac-similé]
. – [Rev. ed.]
. – [With a new appendix]
. – [éd. de Grenoble]
. – [2. Aufl.]
. – [Apr. 1995 issue]
. – [Rev. ed., Aug. 1995]
. – [Version 1.5]
. – [School ed.]
. – [増訂稿本]
. – [영인판]
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2.1

2.1.4. 	Сведение за изданието, което не се представя в областта на
характеристика на изданието
2.1.4.1.
Сведение за изданието, което е неразделна част от елемент от друга област (като основно заглавие или допълнение към заглавието) и вече е представено
като част от този елемент (виж 1.1.3.6, 1.3.2), не се повтаря в областта на изданието.
Примери
The compact edition of the Oxford English dictionary
не The Oxford English dictionary. – Compact ed.
не The compact edition of the Oxford English dictionary. – Compact
ed.
The compact version of Symphony
не Symphony. – Compact version
За продължаващи ресурси:
При периодични издания сведенията, които означават номерация или означение на том или хронологичен период (напр. 1st edition, 1916 edition), се
посочват в област 3 (виж 3.3).
Сведения, които означават периодично преработвано или често актуализирано издание (напр. Преработено издание, което излиза на 6 месеца), се приемат по-скоро за периодичност, а не за сведения за изданието и се посочват в
област 7 (виж 7.0.3).
2.1.4.2.
Сведение за изданието, което се отнася до едно или повече произведения
в ресурс без колективно заглавие, не се посочва в областта на изданието, а в област 1,
като се спазва приетата пунктуация (виж 1.1.5.2).
2.1.5.

Промени в сведението за изданието
За многочастни монографични ресурси:
Когато сведение за изданието е добавено, изпуснато или променено в частите, които следват първата част, забележка за промяната се дава в област 7, ако
се прецени, че това е от полза за ползвателите на каталога (виж 7.2.2).
За периодични издания:
Когато сведение за изданието е добавено, изпуснато или променено в частите, които следват първата част, забележка за промяната се дава в област 7, ако
се прецени, че това е от полза за ползвателите на каталога (виж 7.2.2), освен
когато добавените, изпуснати или променени сведения са резултат от по-значима промяна, която налага съставяне на ново описание (виж A.2.6.2(b)).
За интегриращи ресурси:
При по-значима промяна се съставя ново описание (виж A.2.6.3(a)). Когато
промяната е незначителна, описанието се променя и ако се прецени, че това
е от полза за потребителите на каталога, в област 7 се дава забележка за промяната (виж 7.2.2).
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2.2.
Паралелно сведение за изданието
Паралелно сведение за изданието е еквивалентно сведение за изданието на друг език
или азбука.
Когато на установения източник на информация има сведения за изданието на повече
от един език или азбука, посочва се сведението на езика и азбуката на основното заглавие. Ако не може да се приложи този критерий, дава се сведението за изданието,
което е изтъкнато типографски.
Ако няма разлика в типографското оформление, се посочва първото сведение. Може
да се даде и паралелно сведение.
Примери
. — Canadian ed. = Éd. canadienne
. — Students’ ed. = Éd. pour les étudiants
. — 2. preradeno i dopunjeno izd. = 2nd revised and enlarged ed.
За по-стари монографични ресурси:
Когато на установения източник на информация има сведения за изданието
на повече от един език или азбука, посочва се първото сведение. Може да се
даде паралелно сведение и в такъв случай то се предава заедно с всяко свързано с него сведение за отговорност или допълнително сведение за изданието, в съответствие с последователността на информацията в ресурса.
Пример
. — Troisième edition = The third edition
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2.3

2.3.

Сведение за отговорност, отнасящо се до изданието
Задължителен, когато го има
2.3.1.
Сведенията за отговорност, свързани с изданието, може да се отнасят до
лица или колективни органи и може да означават функция (напр. редактор на ново издание) или да посочват името на лицето или наименованието на колективния орган, които
носят отговорност за подготвянето на допълнения, приложения и др. в ново издание.
Примери
. — 5th ed. / by C. Ellis
. — Facsimile ed. / edited, with an introduction, by John Goode
. — Rev. version 3.3 / programmer, Kate Maggor
. — Mis à jour / M. Pillot
. — Revised version / photographer, William P. Gottlieb
. — 2. izd. / spremno besedo napisal M. Matičetov
. — 2nd ed. / with a historical time chart newly devised by M.A. Stuart
. — 2nd ed. / with a new epilogue by the author
. — Neuaufl. / herausgegeben und kritisch revidiert von Hans Joachim
Moser
. — 2e éd. / préface de Léon-Arthur Elchinger
. — 3rd ed. / with supplementary notes and appendices by H.J. Laski
. — May 1970 script / revised collectively by the Peking Opera Troupe
of Peking
. — 改訂第41版 / 沖中重雄編著
. — 제7판 / 이은상 편
2.3.2.
Когато в установения източник на информация има сведения за отговорност и подробности за приложения и други помощни материали, свързани с описваното издание или с част от него, но не с всички издания на произведението, те се
посочват в областта на изданието, като се спазват указанията от 1.4. Когато тези сведения не са на установения източник на информация, те може да се дадат в квадратни
скоби в област 2 или да се посочат в област 7.
Пример
. – Student version / with new graphics by Gerry Herin
. – English language ed. / with commentary spoken by John Parrinder
2.3.3.
Следната информация се посочва в област 1: a) сведения за отговорност,
които очевидно се отнасят до първото издание или до всички издания на едно произведение; b) сведения за отговорност, които не са свързани ясно само с едно или само
с някои издания на произведение; с) подробности за приложения и други помощни
материали, отнасящи се до изданието.
2.3.4.
Паралелно сведение за отговорност, отнасящо се до изданието
Може да се дават паралелни сведения за отговорност, отнасящи се до изданието.
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Допълнително сведение за изданието

Задължителен, когато го има
2.4.1.
Допълнително сведение за изданието се посочва, когато в ресурса има
сведение, идентифициращо го изрично като принадлежащ към определено издание
или тираж, който е част от издание, като издание, което е еквивалентно на първото означено с думи издание, или когато ресурсът се различава значително по съдържание
от други тиражи на по-голямото издание, към което принадлежи.
Примери
. — 3rd ed., repr. with a new pref.
. — 2nd ed., revised issue
. — 2nd ed., rev. version
. — 3rd ed., [with an appendix]
. — English ed., 2nd ed.
. — World’s classics ed., new ed. revised, reset and illustrated
. — 4th ed. / revised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh, reprinted
with corrections
. — 3rd ed., 2nd (corrected) impression
. — English full ed., 4th international ed.
. — Vollstädige Taschenbuchausg., 1. Aufl.
2.4.2.
Допълнителните сведения за изданието се предават според указанията в
2.1.2 и 2.1.3.
Примери
. — Amtliche Ausg., 17 Aufl.
. — Abridged ed., 2nd ed.
. — 5th ed., 2nd impression, with corrections
. — Nouvelle impression en facsimilé de la 1re éd. de 1751-1780
. — Interactive ed., 1993 version
. — 2. ed., con nuova prefazione e aggiunta di tre appendici
2.4.3.
Може да се посочи допълнително сведение за изданието, което означава
непроменен допълнителен тираж или преиздание.
Примери
. — 4e éd., 3e tirage
. — 2nd ed., 2nd printing
. — 2., unveränderter Neudruck der 3., vőllig neubearbeiteten Aufl.
. — Nouvelle éd., revue et augmentée, 70e mille
. — 3. ed., 4. rist.
. — Versione italiana, ristampa
. — 第 2 版, 第 3 次印刷
2.4.4.
Паралелно допълнително сведение за изданието
Може да се посочват паралелни допълнителни сведения за изданието.
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2.5

2.5. 	Сведение за отговорност, свързано с допълнително
сведение за изданието
Задължителен, когато го има
2.5.1.
Сведенията за отговорност, които следват допълнително сведение за изданието, се предават според указанията в 2.3.
Примери
. — Rev. ed. / with revisions, an introduction, and a chapter on writing,
by E.C. White, 2nd ed. / with the assistance of Eleanor Gould
Packard
. — The second edition, reprinted / with a new preface by Dr. Horace
Smith
. — 2nd ed., reissued / with an afterword by the course convener
. — Version 2.4, corr. / with diagrams by Harry Weeks
2.5.2. 	Паралелно сведение за отговорност, отнасящо се до
допълнително сведение за изданието
Може да се посочи паралелно сведение за отговорност, което следва допълнително
сведение за изданието.
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3. 	ОБЛАСТ НА СПЕЦИФИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МАТЕРИАЛА ИЛИ ВИДА НА РЕСУРСА
Уводна бележка
Тази област съдържа данни, характерни само за определена категория материали или
определен вид ресурси. Когато ресурсът не принадлежи към тези определени категории или видове, съдържащата се в него информация се посочва в областите на описанието, за които се отнася.
Езикът и/или азбуката на елементите в област 3, последователността на елементите и
установената пунктуация за областта са включени в указанията за отделните видове
ресурси, при които се използва тази област. Това са картографски ресурси (за математически данни), нотирани музикални ресурси (за сведения, които посочват музикалния формат) и периодични издания (за информация, свързана с номерацията).
Когато ресурсът е съчетание от материали и видове ресурси, при които се използва
област 3 (напр. периодично издавана карта), или когато са дадени няколко мащаба,
област 3 се повтаря.
Когато област 3 се повтаря, на първо място се поставя онази област 3, която е свързана
със съдържанието на ресурса (напр. информация за мащаба на картографски ресурс
или сведение за формат за нотирана музика), а областта 3 за периодичните издания
(информация за номерацията) се посочва на последно място.
Примери
. — Мащаб 1:250 000 ; универсална трансверзална проекция на
Меркатор. — № 1 (1970). — Партитури и партии. — № 1. — Различни мащаби. — № 1Съдържание
3.1. Математически данни (Картографски ресурси)
3.2. Сведение за музикален формат (Нотирана музика)
3.3. Номерация (Периодични издания)
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3.1

3.1.
Математически данни (Картографски ресурси)
Областта на математическите данни съдържа сведения за мащаба, проекцията, координатите и равноденствието за картографски ресурси.
Съдържание
3 1.1. Сведение за мащаб
3.1.2. Сведение за проекция
3.1.3. Сведение за координати и равноденствие
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Сведението за проекция се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
C. Сведенията за координати и равноденствие се заграждат заедно в кръгли скоби ( ( ) ).
D. Сведението за равноденствие се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал
( ; ).
Примерни модели
. — Сведение за мащаб
. — Сведение за мащаб ; сведение за проекция
. — Сведение за мащаб ; сведение за проекция (координати ; равноденствие)
. — Сведение за мащаб (координати ; равноденствие)
. — Сведение за мащаб ; сведение за проекция (координати)
. — Сведение за мащаб (координати). — Сведение за мащаб (координати)
Установени източници
Самият ресурс, контейнер, съпроводителен материал. Информация, взета от източник, различен от един от установените източници, се посочва в квадратни скоби, ако
се записва в тази област.
3.1.1.

Сведение за мащаб

Задължителен, когато е приложим
3.1.1.1.
Мащабът се посочва като представителна дроб, изразена с отношение (1: ).
Преди и след двоеточието в отношението не се оставя интервал. Към представителната дроб може да се изпише терминът „мащаб“ или неговият еквивалент на друг език
и/или азбука.
Примери
. — Scale 1:25 000
. — Escala 1:100 000
. — 1:1 000 000
. — Scale 1:5 000—1:25 000
. — 縮尺 1:50 000
. — 축척 1:100 000
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3.1.1.2.
Когато мащабът се отнася само до определени части на ресурса, се посочва частта, с която е свързан.
Примери
. — Мащаб 1:3 982 200 на екватора
. — Мащаб 1:59 304 960 покрай меридианите
3.1.1.3.
Сведението за мащаб се посочва, ако е известно или изчислено, дори когато мащабът е част от област 1.
Примери
. — 1:500 000
Основно заглавие: France au 1:500 000
3.1.1.4.
Когато мащабното число е пресметнато от словесно сведение за мащаб,
то се посочва в квадратни скоби. След мащабното число може да се посочи езиковият
израз за мащаба.
Примери
. — [1:7 200]. 1 pouce pour 100 toises
. — Мащаб [1:63 360]. 1 инч за 1 миля
3.1.1.5.
Когато няма словесно или цифрово сведение за мащаб, мащабното число се извлича от линейния мащаб, от картографската скала (т.е. от 1° ширина, която
отговаря приблизително на 111 километра), мрежа или по аналогия с карта, чийто
мащаб е известен, и да се огради с квадратни скоби, като се означи, че сведението е
приблизително.
Примери
. — [около 1:1 800 000]

Пояснение: Мащабът е пресметнат от линейния мащаб.

. — Мащаб около [1:277 740]

Пояснение: Мащабът е пресметнат от мрежата от паралели и меридиани.

. — 縮尺 [約 1:432 000]
. — 축척 [약 1:100 000]
3.1.1.6.
Когато ресурсът не е нарисуван или начертан в мащаб, сведението за мащаб се замества с израза „не е в мащаб“ или неговия еквивалент на друг език.
3.1.1.7.
Когато мащабът на ресурса не е даден на установения източник за информация и агенцията за каталогизация не го е определила, може да се посочи изразът
„не е посочен мащаб“ или неговият еквивалент на друг език.
3.1.1.8.
Когато е уместно (например при релефни модели и карти), след хоризонталния се посочва вертикален мащаб и неговият вид се уточнява.
Примери
. — М 1:1 744 080. Вертикален мащаб [около 1:96 000]
. — 1:100 000. Вертикален мащаб 1:100 000
. — 1:1 744 080. — 垂直縮尺 1:96 000
. — 축척 1:100 000. — 수직축척 1:100 000
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3.1.1.9.
градус.

3.1

При небесните карти мащабът се изразява с ъглов мащаб в милиметри на
Пример
. — Мащаб 88 мм за 1°

3.1.2. Сведение за проекция
3.1.2.1.
Ако в ресурса има сведение за проекция, то може да се посочи. Когато е
установено от други източници, то може да се добави в квадратни скоби.
3.1.2.2.
Сведението за проекция се състои от наименованието на проекцията. Допуска се да се добавят свързани изрази, които се отнасят до проекцията. Тези изрази
обикновено съдържат сведения за особености на проекцията, които са приложими
само към описвания ресурс (напр. по отношение на меридиани и паралели). Може да
се използват стандартни съкращения.
Примери
; конформна конична проекция на Ламберт с пресичане в 48° и
77° паралел
; конформна конична проекция на Ламберт с определен мащаб в
паралели 45° и 49°
; универсална трансверзална цилиндрична проекция на Меркатор, елипсоид на Кларк 1880
; конична еквидистантна проекция стандартни паралели 40° и 21° С
; трансверзална конична проекция на Меркатор 10 000 ярда в
зона Индия по координатната мрежа, сфероид Еверест
; азимутална еквидистантна проекция, центрирана в Никозия,
С 35°10′, И 33°22′
3.1.3.

Сведения за координати и равноденствие

3.1.3.1.

Координати

Задължителен, когато е приложим и го има
Координатите определят границите на най-голямата по обхват отразена в ресурса
площ и се отбелязват, когато са посочени в него, или може да се допълват, ако са известни и се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
3.1.3.2.
За картите на земната повърхност координатите се посочват в следната
последователност:
западна географска дължина
източна географска дължина
северна географска ширина
южна географска ширина
Дължината и ширината са изразени в градуси (°), минути (′) и секунди (″) в шестдесетичната бройна система (кръг от 360°). Дължината се отчита винаги от нулевия
меридиан в Гринуич.
Градусите, минутите и секундите на дължината и ширината се предхождат от съот-
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ветни инициали за запад – W, изток – E, север – N, и юг – S, или техните еквивалентни
инициали на друг език или азбука. Групата от означения за дължина се разграничава от групата от означения за ширина с коса черта, преди и след която не се оставя
интервал. Всяка дължина или ширина се разделя от другата дължина или ширина в
групата с тире, преди и след което не се оставя интервал.
Примери
(E 79°-E 86°/N 20°-N 12°)
(E 110°30''-E 120°30'/N 25°15'-N 22°10')
(E 15°00'00''-E 17°30'45''/N 1°30'12''-S 2°30'35'')
(W 74°50'-W 74°40’/N 45°5'-N 45°00')
(W 0°2’37''-E 0°0'35''/N 44°5'30''-N 43°45'00'')
Координатите в картите на други небесни тела, като напр. Луната, може да са записани според подходяща за съответното небесно тяло координатна система.
Координатите може да се посочват като десетични дроби.
Пример
(W 95.15°-W 74.35°/N 56.85°-N 41.73°)
3.1.3.3.
Ректасцензия и деклинация
За небесните карти като координати се дават ректасцензията на центъра на картата
или ректасцензиите на западната и източната граници на отразената от картата област
и деклинацията на центъра на картата или деклинациите на северната и южната граници на отразената от картата област.
Ректасцензията се означава с RA или еквивалентно означение на друг език, последвано от часовете и ако е необходимо, от минутите и секундите в двадесет и четири
часов формат.
Деклинацията се означава с Decl. или еквивалентно означение на друг език, последвано от градусите (°) и ако е необходимо, от минутите (′) и секундите (″) в шестдесетичната бройна система (кръг от 360°), като за северното небесно полукълбо се използва
знакът (+), а за южното небесно полукълбо – знакът (-).
Ректасцензиите и деклинациите се разграничават с коса черта, преди и след която не
се оставя интервал. Когато се посочват две ректасцензии и две деклинации, всяка от
тях се свързва с другата ректасцензия или деклинация в групата с думата „до“ или
нейния еквивалент на друг език.
3.1.3.4.
Равноденствие
Когато се посочват координати, може да се даде и сведението за равноденствие. Равноденствието се изразява като година, предхождана от „равноденствие“ или еквивалентно означение на друг език. Сведение за епоха се добавя, когато е известно, че
то е различно от равноденствието, и двете се разграничават със запетая. Епохата се
означава с „епоха“ или еквивалентно означение на друг език.
Примери
(RA 16 ч 30 мин до 19 ч 30 мин/Decl. -16° до -49° ; равноденствие
1950, епоха 1948)
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(RA 16 ч/Decl. -23° ; равноденствие 1950)
(RA 2 ч/Decl. +30° ; равноденствие 1950)
(RA 2 ч 00 мин до 2 ч 30 мин/Decl. -30° до 45° ; равноденствие
1950)
(ゾーン+30° ; 分点1950)
(존 + 40° ; 분점 1948)
За карти с център в полюса се посочва границата на деклинацията.
Пример
(Център в Южния полюс/Дек. граница -60°)
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3.2.

Сведение за музикален формат (Нотирана музика)
Задължителен, когато го има
Област 3 за нотирани музикални ресурси съдържа сведение за музикален формат и
паралелни сведения за музикални формати. Сведението за музикален формат е термин или израз, който отразява физическата форма на представяне на нотиран музикален ресурс. Подробности за физическите единици на ресурса се дават в областта на
описанието на материала (виж 5.1).
Сведение за музикален формат не се посочва за произведения за солов или солови
инструменти, свирещи последователно, за произведения за глас или за произведения
за глас и акомпаниращ инструмент.
Съдържание
3.2.1. Сведение за музикален формат
3.2.2. Паралелно сведение за музикален формат
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Всяко паралелно сведение за музикален формат се предхожда от интервал, знак за
равенство, интервал ( = ).
Установени източници
Самият ресурс, при следната предпочитана последователност на източниците: заглавна страница, първа страница с ноти, други начални страници, корица, издателско каре,
останалата част от ресурса. Информацията, взета от различен от ресурса източник, се
посочва в квадратни скоби, ако се отбелязва в тази област.

3.2.1.
Сведение за музикален формат
3.2.1.1.
Сведението за музикален формат се посочва с термините, дадени в ресурса. Обяснителни изрази, добавени след сведението за музикален формат, се включват,
ако се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога. Други обяснения може
да се дадат в област 7 (виж 7.3.2).
Примери
. — Full score
. — Orchester-Partitur
. — Partitur mit untergelegtem Klavierauszug
. — Score and set of parts
. — Partition, reproduction du manuscrit de l’auteur
. — Miniature score
. — Partitur [und Solostimme]
3.2.1.2.
Когато в ресурса няма сведение за музикален формат, може да се добави
подходящо сведение в квадратни скоби на езика и азбуката на основното заглавие или
на езика и азбуката, избрани от агенцията по каталогизация.
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Пример
. — [Partition et parties]
3.2.2.
Паралелно сведение за музикален формат
Когато в ресурса има сведения за музикален формат на повече от един език и/или
азбука, се посочва сведението, което е на първо място. Може да се даде паралелно
сведение.
Пример
. — Játszópartitúra = Playing score
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3.3.

Номерация (Периодични издания)
Задължителен, когато го има
Областта на номерацията съдържа цифрово и/или хронологично означение на първия
и/или последния брой или част на периодично издание.
Датите, посочени в област 3, могат да бъдат или да не бъдат идентични с годините на
издаване, посочени в област 4. Ако първият и/или последният брой или част (или негов заместител) не са налични, всяка информация за тях може да се посочва в област 7
(виж 7.3.3.2). Област 3 се пропуска, когато не са налични нито първият, нито последният броеве или части (или техните заместители). Когато описанието не се основава
на първия и/или последния брой или част, информацията за броя или броевете или
частта или частите, които са използвани, се посочва в област 7 (виж 7.9).
Данни за номерация, различни от отнасящите се до първия и/или последния брой или
част, също могат да бъдат посочвани в област 7 (виж 7.3.3).
При описание на факсимилна репродукция или на друго фотографско възпроизвеждане се посочва цифровото и/или хронологично означение на оригиналното периодично издание.
Съдържание
3.3.1. Структура на областта на номерацията
3.3.2. Цифрово означение
3.3.3. Хронологично означение
3.3.4. Представяне на информацията
3.3.5. Паралелна система за номерация
3.3.6. Алтернативна система за номерация
3.3.7. Нова поредица в номерацията

Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Тире (—), поставено след номера и/или датата на първия брой или част на периодично издание, свързва тази номерация с номера и/или датата на последния му брой или
част или посочва, че то продължава да излиза. Когато се посочва само номерът и/или
датата на последния брой или част, той се предшества от тире (—).
C. Когато има и цифрово, и хронологично означение, датата се посочва в кръгли скоби
( ( ) ) след номера, освен ако номерът не е подразделение на датата.
D. Когато още от първия брой има повече от една номерация (алтернативна номерация
или номерация на различни езици или по различен календар), втората и всяка следваща
система на номерация се предхожда от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
E. Нова поредица в номерацията се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал
( ; ).
Примерни модели
. — Дата на първия брой или част – дата на последния брой или
част
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. — Дата на първия брой или част–
. — Номер на първия брой или част–номер на последния брой
или част
. — Номер на първия брой или част–
. — Номер на първия брой или част (дата на първия брой или
част)–номер на последния брой или част ( дата на последния
брой или част)
. — Номер на първия брой или част (дата на първия брой или
част)–
. — –номер на последния брой или част ( дата на последния брой
или част)
. — Номер на първия брой или част–номер на последния брой
или част = друг номер на първия брой или част–друг номер на
последния брой или част
. — Номер на първия брой или част–номер на последния брой
или част ; номер на първия брой или част от нова поредица в
номерацията–номер на нейния последен брой или част
. — Номер на първия брой или част–номер на последния брой
или част ; сведение за нова поредица, номер на нейния първи
брой или част–номер на нейния последен брой или част
Установен източник
Самият ресурс. Информация, взета от източник, различен от един от установените
източници, се посочва в квадратни скоби, ако се записва в областта.
3.3.1.
Структура на областта на номерацията
Областта на номерацията се състои от цифрово и/или хронологично означение на
първия брой или част, последвано от тире. Ако периодичното издание е завършено, то
е последвано от цифрово и/или хронологично означение на последния брой или част.
Хронологичното означение се поставя в кръгли скоби, когато е посочено и цифрово.
В противен случай хронологичното означение се посочва без кръгли скоби.
3.3.2.
Цифрово означение
Цифровото означение се посочва така, както е дадено, освен когато други цифри са заместени с арабски цифри или с числителни, изразени с думи, и повече
нива на номерация са дадени в йерархична форма. Цифровото означение може да
включва буквени и други знаци, както и цифри. Думите в означението могат да се
съкращават.
Примери
. — Bd.
. — Vol. 1, no. 1–
. — Bd. 1-Bd. 70
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3.3.3.
Хронологично означение
Хронологичното означение се посочва така, както е дадено. Когато то съдържа думи,
те могат да се съкращават.
Примери
. — 15 Jan. 1970–
. — Mai 1972–
. — 1925–
. — 1916 ed.–
. — 2e trimestre 1973–
. — 1980/1981–
. — 1936-1965
3.3.4.
Представяне на информацията
3.3.4.1.
Когато номерацията на броевете или частите на едно периодично издание
се състои от цифрово и хронологично означение, записват се и двете означения. Хронологичното означение се посочва след цифровото, поставено в кръгли скоби.
Примери
. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)–
. — Vol. 1 (1960)–
. — 1号 (昭和21年1月)–
. — 제1권 제1호 (1980년 1월)–
3.3.4.2.
Когато периодичното издание е престанало да излиза, номерацията на
последния брой или част се посочва след номерацията на първия брой или част.
Примери
. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975)
. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975)
. — Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70)
3.3.4.3.
Ако означението включва повече от един номер, месец, година и др., отделени с тире, за да се избегне объркването с тирето, което разделя означенията за
първия и последния брой, вместо него се използва коса черта.
Примери:
. — No. 1/2–
Пояснение: Означение в броя: Number 1-2.

. — 1999/2000–

Пояснение: Означение в броя: 1999-2000.

. — Aug./Sept. 1970–

Пояснение: Означение в броя: August-September 1970.

3.3.4.4.
Непълни, неточни или неправилно изписани данни се допълват или коригират, като се въвежда липсващата информация или се посочва правилният вариант в
квадратни скоби.
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Примери
. — [19]76–
. — Vol. 1 ([19]83)–
. — 1986 [i.e. 1968]–
. — Vol. 20 [i.e. 21] (1846)–
. — [19]85, 1-[19]93, 3
3.3.4.5.
Когато номерацията се състои от номер, който е подразделение на датата,
той обикновено се посочва след нея.
Примери
. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)–
. — 1967, no. 1–
. — [19]85, 1–
Пояснение: В броя е посочена номерация 1-85.

3.3.4.6.
Дати, които не са представени според Григорианския календар, се изписват така, както са посочени в източника на информация. Съответстващите дати по
Григорианския календар се добавят в квадратни скоби, ако не са посочени в ресурса.
Примери
. — 1353 [1979]–
. — No 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])–
. — No 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])–
. — No1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-no 28 (1er absolu 85 E.P.
[8 sept. 1957]
3.3.4.7.
Когато едно периодично издание е продължение на едно или повече други периодични издания (виж A.2.6), посочва се цифровото и/или хронологично означение на първия брой или част на новото периодично издание.
Примери
. — Bd. 5 (1957/63)–
. — 6 (1963)–
3.3.4.8.
Ако периодичното издание е спряло да излиза и номерацията и/или датата на първия брой или част не са известни, посочва се само номерацията и/или датата
на последния брой или част.
Пример
. — –årg. 38, n:r 4 (26. mars 1892)
3.3.4.9.
Ако периодичното издание е спряло да излиза след издаването на един
брой, номерацията му се дава без тире.
Пример:
. — Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
3.3.4.10. Ако първият брой или част на периодичното издание е наличен, но в него
липсва каквато и да било номерация и моделът за означаване проличава от следващите броеве или части, за първия брой или част се попълва номерация, съобразена с този
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модел. Когато няма информация за означенията на следващите броеве или части, за
първия брой и/или част се посочва [№. 1] – (или неговото съответствие на езика на
основното заглавие) или хронологично означение, като се прецени кое е по-подходящо за случая.
Примери
. — [Pt. 1]–
Пояснение: Следващите броеве са номерирани Part 2, Part 3, и т.н.

. — [No. 1]–
. — [1968]–

Пояснение: Годишен доклад, за който хронологичното означение е поподходящо.

. — [第1号]–
. — [1호]–
3.3.5.
Паралелна система за номерация
Когато в един брой или част има означения на повече от един език или азбука, посочва се означението, представено на езика и азбуката на основното заглавие. Когато не
може да се приложи този критерий, се дава първото означение. Може да се посочват
и паралелни означения.
Примери
. — Vol. 20–
или
. — Vol. 20- = T. 20– = Bd. 20–
. — 1976, broj 1 (1 siecenj = 1 jan)–
3.3.6.
Алтернативна система за номерация
Когато системата за номерация на източника съдържа повече от една система от циф
рови означения или съдържа хронологични означения от различни календари, в област 3 се посочват и двете означения.
Примери
. — Bd. 1, Nr. 1 (Früling 1970)- = Nr. 1–
. — Bd. 1, Nr. 1 (Früling 1970)- Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr.
24
. — Vol. 6, no. 2- = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969)–
Пояснение: Номерацията на всеки брой продължава номерацията на
две предишни заглавия.

. — No 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)–
. — 11巻 1号 (1958)- = 101号 (1958)–
. — 17권 6호 (1989)- = 130호 (1989)–
. — No 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. An 5)-no 500 (4 sept. 1997 = 18
fruct. An 5)
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3.3.7.
Нова поредица в номерацията
Когато едно периодично издание приема нова поредица в номерацията, но не се налага ново описание, номерацията на новата поредица се посочва след номерацията на
първата поредица. Обикновено на периодичното издание е отбелязано „нова серия“,
„втора серия“ и т.н., за да се посочи, че се има предвид нова поредица на номерацията, а не ново продължаващо издание. Сведението за новата поредица, ако има такова,
предшества нейната номерация, отделено със запетая.
Примери
. — Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F., Bd. 1 (1968)–
. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n.s., vol. 1, no.
1 (June 1950)-vol. 2, no. 12 (May 1952)
. — Vol. 1, no. 1 (Mar. 1950)-vol. 4, no. 5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954–
. — Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939) ; n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) ;
vol. 50 (1976)–
. — Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29, 1972) ; vol.
1, no. 1 (Oct. 1978)–
. — 31 Mar. 1961-26 Sept. 1969 ; year 1, no. 1 (1 Oct. 1969)–
. — T. 12, 40/41 (jan./juil. 1962)-t. 27, 103 (dec. 1977) ; nuova serie,
1/2 (sett. 1978)–
. — 1-v. 101 ; new ser., v. 1–
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4. 	ОБЛАСТ НА ПУБЛИКУВАНЕТО, ПРОИЗВЕЖДАНЕТО,
РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО И ДР.
Уводна бележка
Областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. съдържа
мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване, името на издателя,
производителя и/или разпространителя, датата на публикуване, произвеждане и/или
разпространяване, мястото на отпечатване или произвеждане, името на печатаря или
производителя и датата на отпечатване или произвеждане. Определения за отделните
елементи са дадени в списъка на термини и определения.
Изразът „публикуване, произвеждане, разпространяване и др.“ се отнася до всички
свързани с ресурсите дейности по публикуване, произвеждане, разпространяване,
излизане от печат и пускане в продажба. Област 4 се използва и за регистриране на
данни, свързани с физическото изработване на ресурса, но различни от дейностите
по публикуване, произвеждане и разпространяване, макар да е възможно и двата вида
дейности да се извършват от едно и също лице или колективен орган. Когато лице или
колективен орган съчетава дейностите по публикуване, произвеждане, разпространяване и др. и по физическо изработване на ресурса или когато не е сигурно дали лицето
или колективният орган са отговорни за публикуването, произвеждането, разпространяването и др., или само за физическото изработване, приема се, че сведението се
отнася до публикуването, произвеждането, разпространяването и др.
Съвременните функции на издателя, книготърговеца, печатаря и разпространителя
при по-старите монографични ресурси често не са разграничени. Ако не са означени
по друг начин, термините „място на публикуване, произвеждане и/или разпространяване“ и „име на издателя, производителя и/или разпространителя“ обикновено се отнасят до мястото и името на издател, книготърговец, печатар или разпространител.
Съдържание
4.1. Място на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
4.2. Име на издател, производител и/или разпространител
4.3. Дата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
4.4. Място на отпечатване или произвеждане
4.5. Име на печатар или производител
4.6. Дата на отпечатване или произвеждане
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Когато няма свързваща дума или израз, второто или следващото място се предхождат
от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
C. Всяко име се предхожда от интервал, двоеточие, интервал ( : ), освен когато към втория или към следващите издатели, производители, разпространители и др. има свързваща
дума или израз.
D. Паралелна информация се предхожда от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
E. Годината се предхожда от запетая, интервал (, ).
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F. Тире (-) след годината на издаване на първия брой, част или итерация на интегриращ
ресурс свързва тази година с годината на последния брой, част или итерация на ресурса
или посочва, че ресурсът продължава да излиза.
G. Мястото на отпечатване или произвеждане, името на печатаря или производителя и датата на отпечатване, произвеждане или изработване (за по-стари монографични ресурси,
когато регистрираното сведение за тях се различава от сведението в изданието) се заграждат в кръгли скоби ( ( ) ). Вътре в скобите се използва пунктуацията, посочена в B, C и E.
Елементите в тази област може да се повтарят във всеки модел, който е подходящ за
описвания ресурс.
Примерни модели
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател или
производител, година
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател или
производител ; място на публикуване или произвеждане : име
на издател или производител, година
. — Място на публикуване или произвеждане ; място на публикуване или произвеждане : име на издател или производител,
година (място на отпечатване или произвеждане : име на печатар или производител, година)
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател
или производител, година ; място на разпространяване : име на
разпространител, година
. — Място на публикуване или произвеждане ; място на публикуване или произвеждане : име на издател или производител,
година (място на отпечатване или произвеждане ; място на
отпечатване или произвеждане : име на издател или производител, година)
. — Място на публикуване или произвеждане = паралелно сведение за място на публикуване или произвеждане : име на издател или производител, година
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател или
производител = паралелно сведение за място на публикуване
или произвеждане : паралелно сведение за име на издател или
производител, година
. — Място на разпространяване : име на разпространител, година
(място на отпечатване или изработване : име на печатар или
производител, година)
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател или
производител, година (място на публикуване или произвеждане
: име на печатар или производител)
. — Място на публикуване или произвеждане : име на издател или
производител : име на издател или производител, година
. — Място на разпространяване : име на разпространител, година
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. — Място на публикуване : име на издател ; място на произвеждане : име на производител, година ; място на разпространяване : име на разпространител, година
Установени източници
Информацията, взета от източник, различен от един от следните установени източници, се загражда в квадратни скоби, когато се отразява в тази област. Когато обаче
различни елементи от тази област се намерят в различни източници на информация,
може да се наложи те да се съчетаят.
Предпочетената последователност на източниците е:
За печатни текстови и нотирани музикални ресурси:
Заглавна страница, първа страница с ноти, други начални страници, корица,
издателско каре, останалата част от ресурса
За по-стари монографични ресурси:
Заглавна страница, заместител на заглавната страница, издателско каре
За картографски ресурси, мултимедийни ресурси, звукозаписи,
видеозаписи, неподвижни и движещи се изображения и електронни ресурси:
Самият ресурс, контейнер, съпроводителен материал
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4.1

4.1.

Място на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
Задължителен
4.1.1.
Мястото на издаване, произвеждане и/или разпространяване е названието
на мястото, свързано на установения източник на информация с името на издателя,
производителя или разпространителя (виж 4.2). Ако не е назован издател, производител или разпространител, това е мястото, където ресурсът е издаден или разпространяван.
Примери
. — London
. — Baltimore
. — Mосқва
4.1.2.
Когато е известно, че на установения източник е представена невярна информация, може да се добави корекция в квадратни скоби (виж A.8) и/или да се даде
обяснение в област 7 (виж 7.4.1).
Примери
. — Dublin
Забележка: Известно е, че ресурсът е публикуван в Белфаст
. — Paris [i.e. Leiden]
Пояснение: Известно е, че ресурсът е публикуван в Лайден

. — London [i.e. Agen]
Забележка: Публикуван в Agen
или
. — London
Забележка: Публикуван в Agen
. — Tripilo [i.e. Dublin]
Забележка: Мястото на публикуване не е истинско. Huntington
Library го определя като Dublin
или
. — Tripilo
Забележка: Мястото на публикуване не е истинско. Huntington
Library го определя като Dublin
. — Zippelzerbst gedruckt durch Flachslanden [i.e. Leipzig : Johann
Heinrich Ellinger]
Забележка: Мястото и издателят не са истински. Издателят е идентифициран по издателския знак (VD17 23:321271P)
4.1.3.
Когато с името на един издател, производител или разпространител е
свързано повече от едно място, на първо място се посочва мястото, което е отличено
типографски, а когато няма различие в типографската характеристика – мястото, което е дадено първо. Ако не може да се отличи по типографски белези и местата не са
изброени последователно, посочва се мястото, за което се прецени, че е от значение
за ползвателите на каталога.
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За по-стари монографични ресурси:
Когато има две или повече места на публикуване, произвеждане и/или разпространяване и второто и следващите места са езиково разделени от името
на издателя, производителя и/или разпространителя, всички места се посочват в последователността, в която са дадени на установения източник.
Примери
. — London ; York
. — A Lausanne & se trouve à Paris
4.1.4.
Допуска се посочване на второ или следващо място на публикуване.
Примери
. — London ; Chicago
. — Köln ; Paris
. — København ; Oslo
. — Barcelona ; Lisbon
. — Berlin ; Köln ; Frankfurt am Main
4.1.5.
Когато второто или следващо място се пропускат, това може да се означи
с израза „и др.“ или негов еквивалент на друг език или азбука, заграден в квадратни
скоби (виж и 4.2.4).
Примери
. — Wien [etc.]
. — Москва [и др.]
. — London ; New York ; Paris [etc.]
. — Toronto [etc.]
4.1.6.
Когато се посочват повече от един издател или производител (виж 4.2.3),
мястото на публикуване или произвеждане за всеки издател или производител се посочва непосредствено преди неговото име, освен ако то не е едно и също с това за
издателя или производителя, който е даден на първо място.
Примери
. — New York : Columbia University ; Boston : Computer Research
Institute
. — Paris : Gallimard : Julliard
4.1.7.
Когато са дадени имената на издател или производител и на разпространител (виж 4.2.5), мястото на разпространяване се посочва, ако е различно от мястото
на публикуване или произвеждане.
Примери
. — Washington, D.C. : Smithsonian Institution ; New York : distributed
by W.W. Norton
. — Washington, D.C. : U.S. Bureau of the Census ; Rosslyn, Va. :
distributed by DUALabs
. — Boulder : East European Monographs ; New York : Columbia
University Press [distributor]
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4.1.8.
Мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване се посочва в правописната форма и граматическия падеж, в които е дадено в ресурса.
Примери
. — V Praze
. — Frankfurt am Main
. — Pestini
. — Torino
За по-стари монографични ресурси:
Предлози пред наименованието на мястото на публикуване, произвеждане и/
или разпространяване се въвеждат. Това се отнася и до всички съпроводителни думи или изрази, които се свързват с наименованието на мястото и не са
лингвистично свързани с име, адрес или емблема. Думите и изразите, които
са лингвистично свързани с името, се посочват заедно с името на издателя,
производителя и/или разпространителя (виж 4.2.6).
Примери
. — A Lyon
. — In London
. — Imprinted at London
. — Impressum ... Venetiis
. — Nouvelleme[n]t i[m]primee a Paris
. — London printed
Пояснение: В публикацията сведението за място на публикуване, произвеждане, разпространяваие и др. е „London printed, in the year 1742“.

Когато наименованието на мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване е взето от името на издателя, производителя и/или разпространителя, то се загражда в квадратни скоби.
Мястото или местата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване,
които са свързани с името на издателя, производителя и/или разпространителя, се представят веднъж като част от тези имена и втори път – като място
или места на публикуване, произвеждане и/или разпространяване, оградени
с квадратни скоби.
Примери
. – [London] : sold by T. Richardson in London
. — [Bresslaw] : bey Caspar Closemann, Buchhändlern in Bresslaw
zubefinden
. — [London] : Philadelphia printed, London reprinted for C. Dilly
Когато наименованието на мястото е част от текста на двете сведения, то се
посочва и на двете места.
Пример
. — In Fiorenza : stampato in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino
Забележка: Сведението за отпечатването, взето от издателското
каре
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Когато в ресурса са дадени адрес или емблема на издателя, печатаря и др.,
но без наименованието на град или регион, названието на града се добавя в
квадратни скоби като място на публикуване, произвеждане и/или разпространяване и адресът или емблемата се прибавят към името на издателя, производителя и/или разпространителя или го заместват.
Примери
. — [London]
Пояснение: Сведението за място на публикуване: J. Pitts, Printer and
Toy Warehouse, 6 Great St. Andrew Street, 7 Dials.

. — [Paris]

Пояснение: Сведението за място на публикуване: à l’enseigne de
l’éléphant (емблема на парижки печатар).

. — [London]

Пояснение: Сведението за място на публикуване: sold in St. Paul’s
Churchyard.

Когато мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване е
посочено само като част от друга област, в която е отразено, взето е или е
изведено от името на издател, производител и/или разпространител или е известно само от информация, която е извън установените за тази област източници на информация (включително и от източници извън публикацията), то
се загражда в квадратни скоби и се посочва в стандартизирана форма, определена от агенцията за каталогизация. В област 7 може да се даде забележка
с обяснение.
Примери
. — [Köln]
Пояснение: Стандартизираната форма на името е определена от
агенция за каталогизация в Германия.

. — [London]
Забележка: Регистрирана в Stationers’ register като книжарница в
Лондон
. — [Bayreuth] : impensis Orphonatrophei Baruthini, [1738]
([Bayreuth] : typis Friderici Eliae Dietzelii)
. — [Leipzig] : sumptibus Iohannis Fritzschi, bibl. Lips., [1674]
([Weissenfels] : literis Johannis Brühlaei, Gymn. Weissenf.
typogr.)
Забележка: Cf. VD17 14:052745K
. — [Venetiis] : Academia Veneta
4.1.9. 	Допълнения към мястото на публикуване, произвеждане
и/или разпространяване
Когато се прецени, че е необходимо за идентифициране, към мястото на публикуване,
произвеждане и/или разпространяване се добавя името на по-голямо място като страна, щат и т.н. Когато е дадено на установения източник на информация, то се предхожда от запетая, а когато е взето от друг източник, се загражда в квадратни скоби.
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4.1

Примери
. — Washington, D.C.
. — Cambridge, Mass.
. — Santiago [Chile]
. — London [Ontario]
. — Cambridge [England]
. — London, Ontario
. — New Haven [Connecticut]
. — 府中 [東京]
. — 고성군[강원도]
Ако се прецени, че е необходимо за идентифициране, към наименованието на мястото се добавя пълният адрес на издателя, производителя или разпространителя. Той
се загражда в кръгли скоби, когато е взет от установен източник на информация, и в
квадратни скоби, ако се взема от друг източник. (Виж и 4.2.8 за адреси, давани като
част от идентификацията на издател или печатар.)
Примери
. — London [37 Pond Street, N.W.3]
. — St-Bruno-de-Montarville, Québec (1985 La Duchesse)
. — Vancouver (571 Howe Street)
. — [England] : Glyndebourne Festival Opera, 1977 ; New York (P.O.
Box 153, Ansonia Station, New York, N.Y. 10032) : [distributed by]
Video Arts International, 1985
Пояснение: Мястото на седалището на Glyndebourne Festival Opera не е
известно (виж 4.1.12).

. — Cupertino, CA (10648 Gascoigne Dr., Cupertino 95014)
. — Paris (66, avenue de Versailles, 75016)
4.1.10.
Когато се прецени, че е необходимо за идентифициране, в квадратни скоби се добавя алтернативна или поправена форма на наименованието на мястото (виж
A.8). При поправените форми се използва съкращението „т.е.“ (виж 4.1.2).
Примери
. — Christiania [Oslo]
. — Lerpwl [Liverpool]
. — Leningrad [St. Petersburg]
. — Lodnon [т.е. London]
. — Florentiæ [Florence]
. — 江府 [江戸]
. — 황셩 [서울]
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4.1.11.
Паралелно сведение за място на публикуване
4.1.11.1. Когато наименованието на мястото на издаване, произвеждане и/или разпространяване е дадено на повече от един език и/или азбука на установения източник
на информация, то се посочва на езика и азбуката на основното заглавие. Ако не може
да се приложи този критерий, дава се формата на наименованието на мястото, която
е изтъкната типографски. Ако няма разлика в типографското оформление, се посочва
първата форма на наименованието.
4.1.11.2. Може да се дават паралелни сведения.
Примери
. — Genf = Genève
. — Bern = Berne
. — Nueva York = New York
За по-стари монографични ресурси:
Посочва се формата на наименованието, която е дадена на първо място, а
след нея другите форми в последователността на информацията от установения източник.
4.1.12.
Когато на установения източник на информация няма място на публикуване, произвеждане и/или разпространяване, в квадратни скоби се добавя известното
наименование на град или населено място. Когато градът или населеното място не са
определени със сигурност или са неизвестни, в квадратни скоби може да се добави
наименованието на предполагаемия град или населено място, последвано от въпросителен знак. Може да се добави и наименование на по-голямо място като страна, щат и
др. В област 7 може да се даде забележка с обяснение.
Примери
. — [Hamburg?]
. — [Evry]
. — [Paris]
. — [Prague?]
. — [Fawsley?]
. — [Portland, Maine?]
. — [大坂?]
. — [서울]
4.1.13.
Когато не може да се определи наименованието на град или населено
място, се посочва наименованието на щат, провинция или страна според указанията,
които се прилагат за наименования на градове или населени места.
Примери
. — Canada
Пояснение: Известно като място на публикуване. Посочено на установения източник.

. — [Aragon]
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Пояснение: Известно като място на публикуване. Посочено извън установения източник.

. — [Guatemala?]

Пояснение: Вероятно (но не сигурно) място на публикуване.

4.1.14.
Когато не може да се определи място, в квадратни скоби се посочва сък
ращението „б.м.“ (без място) или неговият еквивалент на друг език или азбука.
Примери
. — [S.l.]
. — [Б.м.]
. — [出版地不详]
. — [出版地不明]
. — [발행지불명]
4.1.15. 	Промяна на мястото на публикуване, произвеждане и/или
разпространяване
За по-стари монографични ресурси:
Когато се създава едно библиографско описание за ресурс, който е излязъл в
повече от една физическа част и в процеса на издаване мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване в различните части е променяно,
или за ресурс с отделни заглавни страници с места на публикуване, произвеждане и/или разпространяване, които се различават от тези, отнасящи се до
целия ресурс, посочва се наименованието на мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване от първата или най-ранната част, а местата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване на друга част или
части се дават в област 7. (Виж и 4.2.13)
Пример
. — Stuttgart ; Tübingen
Забележка: Т. 33-40 имат различно сведение за място на публикуване: Stuttgart; Augsburg
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Ако мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване се променя в последващи броеве или части, по-късното място се посочва в област
7 (виж 7.4.2), когато е необходимо за идентификация или се прецени, че по
други причини е от значение за ползвателите на каталога.
За интегриращи ресурси:
Ако мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване се променя в последователни итерации, описанието се променя. По-ранното място
се дава в област 7 (виж 7.4.2), когато е необходимо за идентификация или се
прецени, че по други причини е от значение за ползвателите на каталога.
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4.2.

Име на издателя, производителя и/или разпространителя
Задължителен
4.2.1.
Името на издателя, производителя и/или разпространителя съответства
на лицето или колективния орган, които осъществяват публикуване, произвеждане и/
или разпространяване или дейностите по продажба на ресурса.
Наименование на лейбъла, което е свързано с името на издател или фирма производител върху ресурси от рода на дискове и касети със звукозаписи, не се представя в
областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. То може да се
посочи в областта на серията, ако се приеме за заглавие на серия (виж област 6), или в
областта на идентификатора на ресурса и условията за достъпност, ако е съпроводено
от каталожен номер (виж 8.1.4).
За по-стари монографични ресурси:
Този елемент съдържа имената на един или повече издатели, разпространители, книготърговци и (когато се намира на установения източник за този елемент) печатарите на ресурса, заедно със свързаната информация за местата
на тези дейности и сведения за отпечатване и препечатване.
4.2.2.
Името на издателя или производителя се посочва непосредствено след
мястото на публикуване или произвеждане, което е свързано с него на установения
източник на информация.
Примери
. — London : Methuen
. — London : Library Association
. — Roazhon [Rennes] : Bremaс
. — Ташкент : Фан
. — [London] : Eccles Centre for American Studies
. — 東京 : 丸善
. — 서울 : 종로서적
4.2.3.
Когато на установения източник на информация е дадено повече от едно
име на издател или производител, посочва се името, което е изтъкнато типографски.
Ако няма разлика в типографското оформление, се посочва първото име. Ако имената
не са подредени последователно, се посочва онова име, което се приема като важно
за ползвателите на каталога. Може да се посочват второто и следващите имена на
издатели или производители.
Примери
. — London : The Times ; Edinburgh : John Bartholomew & Son
. — Paris : Institut géographique national ; Clermont-Ferrand : éd.
Parc des Volcans
. — Paris : le Centurion : Desclée De Brouwer : Éd. du Cerf
. — London : National Savings Committee ; Edinburgh : National
Savings Committee for Scotland
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. — Waterloo [Ontario] : Leisure Studies Data Inc. ; Chicago : National
Opinion Research Center
. — Paris : Éd. Est-Ouest internationales : Éd. Unesco
. — Madrid : Debate ; Barcelona : Círculo de Lectores
. — [México, D.F.] : Alfaomega ; León : Everest
. — Chicago : University of Chicago Press ; Milano : Ricordi
За по-стари монографични ресурси:
Когато на един и същ източник в ресурса са дадени повече от един издател,
производител и/или разпространител, обикновено се посочват всички имена,
свързани с всяка от функциите, в последователността, в която са дадени в ресурса. Те се разделят с установената пунктуация само когато не са свързани
с думи или изрази.
4.2.4.
Пропускането на второто или на следващите имена на издатели или производители може да се означи със съкращението „и др.“ или неговия еквивалент на
друг език или азбука, заградено в квадратни скоби (виж и 4.1.5).
Примери
: Evans [и др.]
: Payot [и др.]
: The Times [и др.]
: Evaporated Milk Association [и др.]
: American Association of Individual Investors [и др.]
За по-стари монографични ресурси:
Ако се прецени, че имената са прекалено много, сведението може да се сък
рати, като се пропуснат всички или някои от имената след първото. В такива
случаи след него се поставя многоточие и се добавя израз в квадратни скоби,
който посочва обхвата на пропуснатите данни. Добавеният израз съдържа
броя на пропуснатите издатели, производители и/или разпространители и на
пропуснатите места (ако те са повече от едно) (виж и 4.2.6). Като алтернатива информация за пропуснатите данни се дава в област 7.
Примери
: chez Claude Barbin ... Jean Boudot ... George & Louis Josse
Пояснение: Пропуснатите данни са адреси на книжарниците.

: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and
Co. ... [и 26 други]
или
: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and
Co. …
Забележка: в издателските данни са споменати още 26 други
издатели
: printed for James, John and Paul Knapton ... T. Becket ... T.
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Davies ... W. Jackson in Oxford, and A. Kincaid, and Company, in
Edinburgh
Пояснение: Пропуснатите данни са адреси на книжарниците.

: printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by Mess.
Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in
London … [и 8 други издатели и места]
или
: printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by Mess.
Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and Needham, in
London …
Забележка: В издателските данни са посочени още осем други
издатели и места на публикуване
4.2.5.
Посочват се думи или изрази, които означават функцията (освен когато е
само издателска), изпълнявана от лицето или колективния орган. Ако е назован само
разпространителят, това трябва да се посочи. Когато на установения източник са дадени имената на издател или производител и на разпространител, името на разпрос
транителя може да се посочи. Ако името на разпространителя е споменато в друг
източник, то може да се даде в област 7 (виж 7.4.1).
Примери
: published for the Social Science Research Council by Heinemann
: printed for the CLA by Morriss Print. Co.
: Boyars : distributed by Calder and Boyars
: diffusion A. Lecot
: to be sold by Jas. Gardner
: distributor G. Schirmer
: released by Beaux Arts Co.
: produced for Bairnswear
: presented by Shell Education Service
: distributed by Harvard University Press
: privately printed for the Parish Register Section
Когато функцията, изпълнявана от разпространителя, не е спомената изрично, може да се
добави в квадратни скоби дума или кратък израз, отразяващи характера на дейността.
Примери
: Vacation Work [разпространител]
: Technical and Scientific Films : Film Producers Guild [разпространител]
4.2.6.
Името на издател, производител или разпространител може да се посочи
в съкратена форма, ако е разбираемо и може да се идентифицира недвусмислено.
Примери:
: Bietti
Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като Casa
editrice Bietti.
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: Художественная литература

Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като Государственное издательство Художественная литература.

: H. M. Gousha

Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като The H.
M. Gousha Company.

: M. Eschig

Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като Editon
Max Eschig et Cie.

: Readex

Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като Readex
Microprint Corporation.

: Addison-Wesley

Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като AddisonWesley Publishing Company.

но не
The Society
Пояснение: Наименованието на издателството е посочено като
American Chemical Society.
За по-стари монографични ресурси:
Имената на издатели, печатари, разпространители и др. се представят така,
както са дадени на установения източник на информация, заедно с предхождащите ги думи и изрази (виж и 4.1.8).
Примери
: chez Augustin Courbé
: en casa de Guillielmo Roville
: na officina de Antonio de Sousa da Sylva
: par Ian de Tournes pour Antoine Vincent
: à l’enseigne de l’éléphant
: de l’imprimerie de Balleu, se trouve chez Marcilly [et chez] les
marchands de nouveautés
Забележка: Двете сведения за разпространител са свързани с
израза „et chez“ в квадратни скоби
: printed for J. Warner
: printed for the editor, and sold by him
: by the widowe of Jhon Mommart
: printed for the executors of the late widow Kelly
Определения като „printer to the King“ и адреси може да се пропускат. Адресите обаче се посочват, когато подпомагат идентифицирането, датирането и
локализирането на ресурса.
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Пример
. — A Rouen : chez Jean Oursel, rue Ecuyere, vis-à-vis la rue du
Petit-Puits, à l’Imprimerie du Levant
Незначителна информация в средата или в края на сведението за публикуване, произвеждане, разпространяване и др. може да се пропусне. Това се
означава с многоточие.
4.2.7.
Когато името на издателя, производителя или разпространителя е дадено
в област 1 в пълна форма, тя може да се повтори в област 4 или да се посочи в съкратена форма. Ако един ресурс е отпечатан частно, като издател се посочва лицето или
колективният орган, които го публикуват, без значение дали се отнася за професионално издателство, частна печатница или лице или орган, за които той е отпечатан.
Примери
. — London : H. Mackeson
Сведение за отговорност: by Henry Clive Mackeson
. — [Paris] : CEDOCAR
Сведение за отговорност: Centre de documentation de l’armement
. — Versailles : C.N.R.A.
Основно заглавие: Liste des périodiques reçus au Centre national des
recherches agronomiques
. — Kűrten : Stockhausen
Сведение за отговорност: Karlheinz Stockhausen
. — Cleveland : Cleveland Health Museum
Сведение за отговорност: Cleveland Health Museum
. — Québec : O.L.F.
Сведение за отговорност: Office de la langue française, Centre de
terminologie
. — Malden, MA : National Chemical Data Board
Сведение за отговорност: National Chemical Data Board
. — [Philadelphia] : Institute for Scientific Information
Сведение за отговорност: Institute for Scientific Information
. — [Seattle?] : G.B. Schrier
Сведение за отговорност: by Gary B. Schrier
Забележка: „Privately printed limited edition“
. — Bel Air, Md. : Jack L. Shagena
Сведение за отговорност: Jack L. Shagena
Забележка: „Privately printed by the author“
За по-стари монографични ресурси:
Когато името на издателя, производителя и/или разпространителя се явява
в ресурса само в друга област и в описанието е посочено в нея или е известно от информация, взета извън установените за този елемент източници
(включително извън ресурса), то се дава в най-кратката подходяща форма и
се загражда в квадратни скоби. Когато информацията е взета от източник,
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различен от заглавната страница, този източник се отбелязва в област 7.
Примери
. — [Paris] : [Philippe Pigouchet pour Symon Vostre], [25 avril 1500]
Пояснение: На заглавната страница е печатарската марка на
Pigouchet. Заглавието гласи: Ces presentes heures a lusaige du Mans
fure[n]t acheuees lan Mil. cincq ce[n]s le xxv jour dapuril pour Symon
Vostre ...

. — [London] : [Francis Barlow], 1605

Пояснение: Заглавието завършва: illustrated with ... sculptures by
Francis Barlow and are to be sold at his house.

Името на издателя, производителя и/или разпространителя не се съкращава,
ако повтаря информация, нито се развива, ако пропуска информация, свързана с автора като издател.
Пример
. – Trykt udi London : af Frys, Couchman og Collier paa
Forfatterens egen Bekostning
Пояснение: Отпечатано от Frys, Couchman and Collier за сметка на
автора. Авторът е Ernst Wolff.

4.2.8.
Непълно име на издател или производител
Когато вместо името на издател, производител и/или разпространител в ресурса са
дадени само адресът, емблемата или инициалите им, те се посочват като име на издател, производител и/или разпространител. Ако името на издателя, производителя
и/или разпространителя може да се идентифицира, то се добавя в квадратни скоби,
като са развиват инициалите или се вмъква преди или след адреса или емблемата.
Забележка с обяснение се дава в област 7.
Примери
: [Jean-Pierre Costard] Rue Saint-Jean-de-Beauvais, la premiere
porte cochere au dessus du College
Забележка: Costard е посочен като издател в: La France littéraire /
J.M. Quérard
: prostant in Coemeterio D. Pauli [apud Abelem Swalle]
Забележка: Издателят е посочен на гърба на заглавната страница
: printed and sold [by John Evans] at No. 41, Long-Lane.
Забележка: John Evans е работил на този адрес между 1791 и 1795
: printed by H[umphrey]. L[ownes]. for George Lathum at the Bishops
head in Pauls Church-yard
Забележка: Името на печатаря според ESTC S126474
4.2.9. 	Име на издател, производител и/или разпространител, взето от
източник, различен от установените източници на информация
Когато името на издателя, производителя и/или разпространителя е известно от
информация, взета извън установения източник (включително извън ресурса), то
се посочва в квадратни скоби и във форма, съответстваща на датата, азбуката и
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езика на ресурса. Източникът на информацията се отбелязва в област 7.
Пример
: [Paul Linley and John Flaskett]
Забележка: Издателят, установен по Short Title Catalogue
Когато името на издателя, производителя и/или разпространителя не е сигурно или
е неизвестно, може да посочи име на предполагаем издател или производител (или
имена на няколко алтернативни издатели или производители), последвано от въпросителен знак и заградено в квадратни скоби.
Пример
: [John Smith?]
За по-стари монографични ресурси:
В област 7 се дава забележка с обяснение за добавената информация.
Пример
: printed for the authors vse [by Nicholas Okes?]
Забележка: Предположение за печатаря в Short title catalogue
(2nd ed.)
4.2.10. 	Паралелни сведения за издател, производител и/или
разпространител
4.2.10.1. Когато името на издател, производител и/или разпространител е дадено
на установения източник на информация на повече от един език или азбука, посочва
се формата на името на езика и азбуката на основното заглавие. Ако не може да се
приложи този критерий, дава се формата на името, която е изтъкната типографски.
Ако няма разлика в типографското оформление, се посочва формата на името, която е
посочена на първо място.
За по-стари монографични ресурси:
Посочва се формата на името, посочена на първо място, следвана от другите
форми на името в последователност, определена от реда на информацията в
източника.
Пример
: Wytisstené v Kryssstoffa Baumana, w Drazdanech = Gedruckt by
Christoph Baumann zu Dreßden
4.2.10.2. Може да се посочват паралелни сведения.
Примери
: Galerie nationale du Canada pour la Corporation des musées
nationaux du Canada = National Gallery of Canada for the
Corporation of the National Museums of Canada
: Bundeskanzlei = Chancellerie fédérale
. — Kraków : Polskie wydawnictwo muzyczne = Krakau : Polnischer
Musikverlag
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. — Bruxelles : Parlement européen, Direction générale des études =
Brussels : European Parliament, Directorate General for Research
4.2.11.
Име на печатар вместо име на издател и т.н.
Името на печатаря или производителя се посочва вместо името на неизвестен издател,
производител и/или разпространител само при по-старите монографични ресурси.
Когато обаче едно лице или колективен орган съчетава дейностите по отпечатване
или изработване, произвеждане или разпространяване или данните за отговорността
не са сигурни, приема се, че печатарят е и издател или производител.
Примери
: Imprimerie nationale
: Institut géographique national
Пояснение: Институтът е едновременно издател и производител.

За по-стари монографични ресурси:
Когато името и/или адресът на печатаря е дадено на установения източник със
или без други имена на издатели, печатари, разпространители и др., то се посочва като име на издател, печатар, разпространител и др. или като част от него.
Примери
: printed and are to be sold by Randal Taylor
: printed by J. and H. Hughs ... and sold by T. Payne
: J. Grundy, printer
: printed and sold at 60, Old Street
: tryckt hos Lars Salvius
: printed, and re-printed by E. Waters
: de l’imprimerie de J. Barbou
: typis exscripsit Joachimus Redanus
Понякога името и/или адресът на печатаря са дадени на установения източник на информация без име, адрес или емблема на издателя или книготърговеца. Ако името на последния е известно, то се посочва в квадратни скоби
след името и/или адреса на печатаря, предхождано от интервал, двоеточие,
интервал.
Пример
: acheuee de imprimer par maistre Nicole de la Barre : [chez Jean
Petit]
Забележка: Сведението за отпечатването, взето от издателското
каре. На последния лист отпечатана емблемата на книготърговеца Jean Petit
Когато името на издателя, разпространителя или книготърговеца е неизвестно,
а името на печатаря е известно от информация, взета извън установените за
тази област източници (включително извън ресурса), то се посочва заградено в
квадратни скоби. Източникът на информацията се отбелязва в област 7.
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Примери
. – [East Molesey] : [Robert Waldegrave]
Забележка: Сведението за публикуването, взето от Short title
catalogue (2nd ed.).
. – [Genève] : [Cramer]
Забележка: Сведението за публикуването, взето от каталога на
Bibliothéque nationale
4.2.12.
Неизвестно име на издател
Когато не може да се посочи име на издател, производител или разпространител, в
квадратни скоби се добавя съкращението „б.и.“ (без име) или неговият еквивалент на
друга азбука.
Примери
: [s.n.]
: [б.и.]
: [出版者不详]
: [出版者不明]
: [발행처불명]
4.2.13. 	Промяна на името на издател, производител и/или
разпространител
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Ако в последващи броеве или части настъпят промени в името на издателя,
производителя и/или разпространителя, името на по-късния издател, производител и/или разпространител се посочва в област 7 (виж 7.4.2), когато е необходимо за идентификация или се прецени, че е от значение за ползвателите
на каталога по други причини.
За интегриращи ресурси:
Ако в последващи итерации настъпят промени в името на издателя, производителя и/или разпространителя, описанието се променя, за да отрази пос
ледната итерация. По-ранното име или имена се дават в област 7 (виж 7.4.2),
когато са необходими за идентификация или се прецени, че са от значение за
ползвателите на каталога по други причини.
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4.3.

Дата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване
Задължителен
4.3.1.
Посочва се датата или датите на публикуване, произвеждане или разпрос
траняване на ресурса.
Примери
, 1979
, 2003–
Пояснение: Онлайн версията на Croatica chemica acta, която съдържа
броевете от vol. 69, no. 1 (1996), започва да излиза през 2003 г.

4.3.2.
Когато една и съща дата се отнася както до публикуването или произвеждането, така и до разпространяването или до повече от един издател или производител и разпространител, тя се посочва след последното име или сведение за функция.
Пример
. — New York : Sterling [etc.] ; London : distributed by Ward Lock,
1977
4.3.3.
Ако датата на публикуване или произвеждане се различава от датата на разпространяване, всяка дата се посочва след съответното име или сведение за функция.
Примери
. — London : Educational Records, 1973 ; New York : Edcorp
[distributor], 1975
. — Seattle, Wash. : Laser Learning Technologies, 1993 ; Hardwick,
Vt. : Optical Transfer [distributor], 1995
4.3.4.
Датите по Григорианския календар се посочват с арабски цифри. Дати,
които не са по Григорианския календар, се дават така, както са в ресурса, а съответната дата по Григорианския календар се добавя в квадратни скоби, ако може да се
установи.
Примери
, 1969
, 5730 [1969 или 1970]
Пояснение: Според еврейския календар.

, 1398 [1977 или 1978]

Пояснение: Според хиждри (ислямски) календар.

, an IX [1801]

Пояснение: Според календара на Френската революция.

, 光緒8 [1882]

Пояснение: Според китайския календар, отразяващ царуването на отделни владетели.

, 단기4289 [1956]

Пояснение: Според корейския календар.

Когато в ресурса са дадени дати по различни календари, посочват се всички дати,
разделени с интервал, знак за равенство, интервал.
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Пример
, an III = 1795
За по-стари монографични ресурси:
Датите на публикуване, отпечатване и т.н. се предават така, както са в ресурса, включително денят и месецът, ако те са посочени. Думи и изрази, които са
граматически свързани с датата, например, „anno“ и „printed in the year“, се
предават като част от елемента година.
Примери
, 7 July 1766
, printed in the year 1742
Пояснение: На издателското каре: London, printed in the year 1742.

Ако датата е част от сведението за мястото на публикуване или за издателя,
тя се отразява заедно с него и се посочва и като дата на публикуване, произвеждане, разпространяване и др. в квадратни скоби. Когато в областта на
публикуването, произвеждането, разпространяването и др. няма дата, а тя е
дадена в област 1 или 2, датата се посочва и като година на публикуване, пос
тавена в квадратни скоби.
Примери
, [1744]
Пояснение: Текст на сведението за изданието: Printed in the
year M.DCC.XLIV. and sold at the pamphlet-shops in London and
Westminster.

, [1795?]

Пояснение: Заглавие: The circular letter, to the General Baptist churches
for the year 1795. By John Marsom, read, approved, and ordered to be
printed, by the General Assembly.

Дни от месеца и названия на месеци, които не са дадени в областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др., но са известни като
дата на публикуване, се посочват заедно с годината с арабски цифри и на език
и азбука, определени от агенцията за каталогизация. Когато сведението за
датата на публикуване е прекалено дълго, напр. когато не е дадено с цифри,
то може да се формализира. В област 7 се дава забележка със сведение за
източника на датата и се включва дословно самото сведение, ако се прецени,
че е от значение за ползвателите на каталога.
Пример
, [18 May 1507]
Забележка: В издателското каре: Anno gratiae millesimo
quingentesimo septimo die vero decimoctavo Maij
или
Забележка: Годината взета от издателското каре
Главни букви, които на пръв поглед са дадени в случаен ред на заглавната страница или в издателското каре, може да представляват хронограма и затова не
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трябва да се предават с малки букви, а да се запазят в същата форма. Датите,
извлечени от хронограма, се посочват с арабски цифри в квадратни скоби.
В област 7 може да се даде забележка с обяснение за източника на датата и
представяне на хронограмата.
Примери
, [1788]
Забележка: Годината посочена в хронограма в заглавието
Пояснение: Заглавие: NoMIna CLerI IVnIorIs HVngarICI eX benIgno
faVore Caesareo regIo In arCe PosonIensI CoLLoCatI.

, [1694]

Забележка: Датата посочена в хронограма в издателските данни
Пояснение: Сведението за публикуването дословно е: Hamburgi
Typis Thomæ Rossii. – Anno, quo VIX fas SVperI qVæCVnqVe MonetIs
proDere nos popVLIs! ...

Дати, дадени с римски цифри, се предават така, както са в ресурса, като разстоянията между буквите се пропускат. Добавя се годината по Григорианския
календар в квадратни скоби.
Пример
, M.DC.IIII. [1604]
Пояснение: Дата от издателското каре: M. DC. IIII.

Дати, които не са по Григорианския календар, и сведения за деня на публикуване или отпечатване, които се различни от месеца от календара, се предават
така, както са в ресурса. Добавят се в квадратни скоби съответната дата или
дати по съвременната хронология.
Примери
, die visitationis Beatae Virginis Mariae 1497 [2 July 1497]
, die natalis Christi 1498 [25 Dec. 1498]
, 1507 on the feast of Saint Luke [18 Oct. 1507]
Дати от християнско летоброене, което се основава на началото на годината
на 1 януари и друга дата, се предават така, както са в ресурса, с наклонена
черта между цифрите. Може да се добави датата по съвременния календар в
квадратни скоби.
Примери
, 1690/1
, 1690/1691 [1691]
, 2/13 Sept. 1750
Когато годината на публикуване, отпечатване и т.н. в ресурса е според календарна година, която не започва на 1 януари, и когато е известно, че според
настоящия календар ресурсът е публикуван през следващата година, по-късната година се добавя в квадратни скоби. Дати от месеца по Юлианския календар не се поправят. В област 7 се дава забележка с обяснение.
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Примери
, id. Mart. 1502 [15 Mar. 1503]
Забележка: Датата по Юлианския календар отговаря на 15 май
1503 според Григорианския календар
, 1641 [1642]
Забележка: Годината на публикуване е посочена според средновековен календар, при който годината е започвала на Благовещение
4.3.5.
Когато е известно, че датата в ресурса е неправилна или е представена в
алтернативна форма, тя се посочва така, както е представена, а в квадратни скоби се
посочва коригираната или алтернативна форма.
Примери
, 1697 [т.е. 1967]
, 1905 [т.е. 1950]-1970
, 1963 [т.е. 1971]
, 1892 [실은 1982]
За по-стари монографични ресурси:
Ако датата от заглавната страница е посочена като дата на публикуване и
на източник, различен от заглавната страница, има свидетелство за по-късна
дата на публикуване, тази дата се добавя като поправка в квадратни скоби и в
област 7 се дава забележка с обяснение, че корекцията се отнася до различие
в датата на публикуване, а не до печатна грешка.
Пример
, 1786 [т.е. 1788]
Забележка: В посвещението и предговора посочена годината
1788
4.3.6.
Към датата на публикуване, произвеждане или разпространяване се добавя датата на регистриране на авторското право, ако тя е различна от датата на издаване и се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога.
Примери
, 1969, cop. 1937
, 1972, cop. 1954
, 1995, © 1993
За по-стари монографични ресурси:
Когато се прецени, че датата на получаване на разрешение от цензурата или
на регистриране на авторското право е от значение за ползвателите на каталога, тя може да се посочи в област 7.
Пример
, 1720
Забележка: На с. 4 посочено, че правата за издаване са от 1718 г.
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4.3.7.
Когато в ресурса няма дата на публикуване, произвеждане или разпрос
траняване, но има дата на регистриране на авторското право, дата на депозиране на
задължителен екземпляр или дата на отпечатване или изработване, тя се посочва
вместо дата на публикуване, произвеждане или разпространяване. Отбелязва се видът на датата.
Примери
, © 1969
, 1981 printing
, 1986 manufacure
, 1960 printing –
Пояснение: Текущ продължаващ ресурс.

, cop. 1970-

Пояснение: Текущ продължаващ ресурс.

, 1977 印刷
, 1987 제작
, D.L. 2010
За по-стари монографични ресурси:
Когато в ресурса няма дата на публикуване, вместо нея в квадратни скоби се
посочват датата на разрешението за отпечатване или датата на регистриране
на авторското право, ако са известни. В област 7 се дава забележка с обяснение.
Пример
, [1719?]
Забележка: Според сведението от с. 4 правата за издаване са
дадени през 1719 г.
За звукозаписи:
Датите, на които са направени звукозаписите, се предават със знака за авторско право на звукозапис (℗), когато това е възможно, или с главна или малка
буква „P“.
Примери
, P 1982
, ℗ 1985–
Пояснение: Текущ продължаващ ресурс.

, p 1975
За мултимедийни и електронни ресурси:
Когато има много дати на регистриране на авторското право, които се отнасят
до различни аспекти на произвеждането на ресурса (напр. отделни дати за
компютърната програма, за звукозаписа, за графичното оформление и за документацията), и няма дата на публикуване, произвеждане или разпространяване на ресурса като цяло, посочва се най-късната дата на регистриране на

137

4

ISBD 2011

авторско право. Не се отчита обстоятелството, че тази дата се отнася само до
един аспект на създаването на ресурса (виж и 4.3.11).
Пример
, cop. 1995
Пояснение: Датата се отнася до компютърната програма. Датите на
звукозаписа и документацията са различни и по-ранни.

4.3.8.
Когато не може да се установи дата на публикуване, произвеждане или
разпространяване, дата на регистриране на авторското право или дата на отпечатване
или изработване, в квадратни скоби се посочва приблизителна дата на публикуване,
произвеждане или разпространяване. Неизвестни цифри в датите може да се означават със знак, определен от агенцията за каталогизация. Всички доказателства, подкрепящи приблизителната дата, може да се посочват в област 7.
Примери
, [1969?]
, [196-?]
, [1560?]
, [ок. 1560]
, [преди 21 август 1492]
, [между 1711 и 1715]
, [1727 или 1760]
, [16..]
, [1969?]–
, [196-]–
, [ca 1835]–
, [1980 혹은 1981]
За по-стари монографични ресурси:
Когато в ресурса няма дата на публикуване или отпечатване, но тя може да
се определи от съдържащи се в него данни или от справочници, датата се посочва в квадратни скоби. Източникът на датата се посочва в област 7. Когато
не може да се установи датата на публикуване на ресурса, в квадратни скоби
се дава приблизителна дата на публикуване, отпечатване и т.н. Данните от
самия ресурс или от справочници, които насочват към приблизителната дата,
се посочват в област 7.
Примери
, [1560?]
, [ca 1580]
, [ca 1580?]
, [не преди 1479]
, [не след 21 авг. 1492]
, [1727 или 1728]
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, [между 1711 и 1749]
, [между 1711 и 1749?]
, [167-]
, [167-?]
, [16--]
, [16--?]
, [1795?]
Основно заглавие: The circular letter, to the General Baptist
churches for the year 1795.
4.3.9.
След добавената или приблизителната дата на публикуване може да се
посочи дата на регистриране на авторското право или дата на отпечатване или изработване.
Примери
, [1988], cop. 1927
, [198-?], cop. 1927
4.3.10.

Ресурси, публикувани в много броеве, части, итерации и др.

4.3.10.1. Начална дата на публикуване
Посочва се датата на публикуване на най-ранния брой, итерация, том, част или свезка, последвана от тире.
Примери
, 1969–
, 1965–
В област 3: Vol. 5, no. 7 (July 1963)–
Пояснение: Годината на публикуване е различна от хронологичния
обхват.

4.3.10.2. Последна дата на публикуване
Когато се описва приключен ресурс, се посочват датите на публикуване на най-ранния брой, итерация, том, част или свезка и на най-късния брой, итерация, том, част
или свезка, разделени с тире.
Примери
, 1968-1973
, 1513-1524
За издания със заменящи се листове:
Посочва се датата на последната актуализация, ако е известна.
Пример
, 1990-1995 [последна актуализация 1999]
Когато най-ранният брой, итерация, том, част или свезка и последният брой, итера-
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ция, том, част или свезка са публикувани през една и съща година, датата на публикуване се дава веднъж.
Примери
, 1962
В област 3: Бр. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.)
, 1989
В област 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
Забележка: Няма други публикувани броеве
4.3.10.3. Несигурни или неизвестни дати
Когато описанието се съставя по броеве или части, които са различни от първия
и/или от последния, датата или датите на публикуване на първия и/или на последния
брой или част се посочват според указанието в 4.3.8. Източникът на датата или датите
може да се посочи в област 7 (виж 7.4.1).
Примери
, [1969?]–
, [2004]–
Пояснение: Датата, определена по датата в област 3.

4.3.10.4. Несъответствия
Забележки за несъответствия в датите на ресурс (например, когато частта с най-малък
номер не е с най-ранна дата на публикуване) може да се дадат в област 7.
4.3.11.

Ресурси с повече дати
За по-стари монографични ресурси:
Когато части от ресурс със самостоятелни заглавни страници имат различни
дати от датата на заглавната страница за целия ресурс, тези дати се отбелязват в област 7. Когато обаче някоя от тези дати отразява по-правилно действителната дата на публикуване, отколкото датата на публикуване, отнасяща
се до целия ресурс, тя трябва да се посочи като поправка според указанията
в 4.3.5.
За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи, неподвижни и движещи се изображения и електронни ресурси:
Когато са дадени датите на регистриране на авторското право на всяко от
отделните произведения, обединени в звукозапис или електронен ресурс, те
не се посочват в областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. Те може да бъдат отбелязани като забележка за областта на
публикуването, произвеждането, разпространяването и др. (виж 7.4), като забележка за съдържанието (виж 7.7) или да се приложи методът на описание
на много нива, описан в Приложение А.
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4.4

4.4.
Място на отпечатване или произвеждане
4.4.1.
Мястото на отпечатване или произвеждане се посочва, когато е дадено в
ресурса и не са известни нито мястото на публикуване, произвеждане или разпрос
траняване, нито името на издателя, производителя или разпространителя.
Когато информацията е взета от източник извън ресурса, тя се загражда в квадратни
скоби.
Примери
. — [Б.м.] : [б.и.], 1974 (Manchester : Unity Press)
. — [Б.м.] : [б.и.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)
. — [Б.м.] : [б.и.], 1960 (Paris : impr. Michard)
. — [Б.м.] : [б.и.], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios)
. — [Б.м.] : [б.и.], 1996 (Seattle : Landmark Data Systems)
. — [Б.м.] : [б.и.], [1869?] (México : Imp. de Juan Nepomuceno del
Vaele [i.e. Valle])
. — [出版地不明] : [出版者不明], 1963製作 ([東京] : 鹿島研究所出版会)
. — [발행지불명] : [발행처불명], 1997 (서울 : 대광인쇄소)
За по-стари монографични ресурси
Мястото на отпечатване или произвеждане се посочва в случаите, когато
печатарят и издателят са отделени граматически или са различни. Мястото
или местата на отпечатване се посочват, когато са дадени в ресурса, но не на
установения източник на информация за областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. Тази информация може да се посочи,
когато не присъства в ресурса, но е известна и се преценява, че е от значение
за ползвателите.
4.4.2.
Незадължително, когато мястото на отпечатване или произвеждане е
дадено в ресурса, то може да се посочи като допълнение към единия от следните
елементи или и към двата: мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване и името на издателя, производителя и/или разпространителя.
Примери
. — Stuttgart ; Zurich : Delphin Verlag, 1973 (Yugoslavia)
. — London : IFLA Committee on Cataloguing, 1975 (London :
Palantype Organisation)
. — Leipzig : Breitkopf & Härtel, 1977 (Jugoslawien)
. — Firenze : Scala, 1969 (Siena : Meini)
. — Urbana, Ill. : University of Illinois at Urbana-Champaign,
Laboratory for Advanced Supercomputers, 1995 (Tokyo : Zishi)
. — Paris : Ministère de l’Intérieur, 1979 (Bourges : Tardy Quercy)
. — Buenos Aires : Javier Vergara, 2002 (Barcelona : Liberdúplex)
. — London : Chapman and Hall, 1976 (London : Mercury)
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За по-стари монографични ресурси:
Мястото или местата на отпечатване се посочват по същия начин като мястото или местата на публикуване, произвеждане и/или разпространяване.
Примери
. — A Paris : chez Nyon l’aîné, 1781 ([Paris] : de l’imprimerie de la
veuve Thiboust)
Забележка: Печатарят, посочен в издателското каре
. — Francofurti : prostat apud Ionam Rosarn, 1616 ([Frankfurt] :
[Abraham Scultetus])
Пояснение: Печатарят не е посочен в ресурса.

. — [Parrhisiis] : venales inveniuntur in vico sancti Iacobi apud
Leonem Argenteum [Johannem Petit], 1508 (Parrhisiis :
impressae in Bellovisu [apud] Johannem Marchant)
Забележка: Името на Petit, мястото, годината и сведението за
отпечатването, взети от издателското каре
. — Venundatur Parrhisiis : in vico sancti Iacobi sub Leone
Argenteo, Jehan Petit, [ca 1509] ([Paris] : [Jean Marchant])
Забележка: Печатарската марка, отпечатана на последния лист.
Името на Petit, посочено в емблемата на заглавната страница
4.4.3.
Когато се посочва повече от едно място на отпечатване или произвеждане, се използва същата пунктуация, както при повече от едно място на публикуване,
произвеждане и/или разпространяване.
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4.5

4.5.
Име на печатар или производител
4.5.1.
Името на печатаря или производителя се посочва, когато е дадено в ресурса и не са известни нито мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване, нито името на издателя, производителя и/или разпространителя.
Когато информацията е взета от източник извън ресурса, тя се загражда в квадратни
скоби.
За примери виж 4.4.1.
За по-стари монографични ресурси:
Името на печатаря или производителя се посочва в случаите, когато печатарят и издателят са отделени граматически или са различни.
Мястото или местата на отпечатване и имената на печатаря или печатарите се
посочват, когато са дадени в ресурса, но не на установения източник на информация за областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. Тази информация може да се посочи, когато не присъства в ресурса,
но е известна и се преценява, че е от значение за ползвателите.
4.5.2.
Незадължително, когато името на печатаря или производителя е дадено
в ресурса, то може да се посочи като допълнение към единия от следните елементи
или и към двата: мястото на публикуване, произвеждане и/или разпространяване и
името на издателя, производителя и/или разпространителя.
За примери виж 4.4.2.
За по-стари монографични ресурси:
Името или имената на печатар или печатари се посочват по същия начин като
името или имената на издателя, печатаря и т.н.
За примери виж 4.4.2.
4.5.3.
Когато се посочва повече от едно име на печатари или производители, се
използва същата пунктуация като при повече от едно име на издатели, производители
и/или разпространители.
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4.6.
Дата на отпечатване или произвеждане
4.6.1.
Датата на отпечатване или произвеждане може да се посочи като елемент,
следващ името на печатаря или производителя, или самостоятелно. В последния случай към датата се добавя дума или кратък израз за пояснение.
Примери
. — London : Arts Council of Great Britain, 1976 (Twickenham : CTD
Printers, 1974)
. — Harmondsworth : Penguin, 1949 (1968 printing)
. — Zagreb : Stvarnost, [1977] (Zagreb : Vjesnik, 1976)
. — Budapest : Akadémiai K., 1977- (Debrecen : Alfőldi Ny., 1978- )
. — Amiens : Association d’étude et de cartographie régionale, 1975
(Amiens : Yvert, 1976)
, [1980], p 1973 (manufactured 1979)
, 1786 (1788 reprint)
Забележка: Годината на препечатката, посочена в предговора, cop.
1960 (reprinted 1984)
За по-стари монографични ресурси:
Ако датата на препечатването е дадена на заглавната страница, тя се посочва
като част от елемента „дата на публикуване“ (виж 4.3.4).
Датата на отпечатване се посочва като отделен елемент само когато не е дадена на установения източник на информация за областта на публикуването,
произвеждането, разпространяването и др. и е различна от тази дата.
4.6.2.
Когато датата на отпечатване или произвеждане се посочва вместо неизвестна дата на публикуване, произвеждане или разпространяване (виж 4.3.7), тя не се
повтаря тук.
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5.

5

ОБЛАСТ НА ОПИСАНИЕТО НА МАТЕРИАЛА

Уводна бележка
Областта на описанието на материала се състои от обема, други физически подробности, размерите и сведението за съпроводителен материал. Определения за отделните елементи са дадени в списъка на термини и определения.
Ресурсът се описва във вида, в който е публикуван от издателя. Ако е известно или се
предполага, че след публикуването ресурсът е претърпял промени (напр. подвързан
или обрязан), информацията, която се посочва в област 5, се отнася до ресурса във
вида, в който е публикуван, а информацията за изменението се разглежда като свързана с конкретния екземпляр и се посочва в област 7 (виж 7.11).
За по-стари монографични ресурси:
Целта на описанието на материала е да подпомогне идентификацията, като
регистрира библиографския формат, общия брой и последователността на
поредиците от страници или листове в ресурса и като отрази, доколкото е
възможно, броя на илюстрациите върху допълнителни листове и притурките
и съпроводителните материали, които принадлежат към ресурса. Освен това
то е предназначено да служи за еднозначен инструмент за препращане към
определени страници или листове.
Описанието на материала се основава на общия брой на свързани и допълнителни листове в описвания ресурс във вида, в който се приема, че е публикуван от издателя.
Съдържание
5.1. Обем
5.2. Други физически подробности
5.3. Размери
5.4. Сведение за съпроводителен материал
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Първото сведение за други физически подробности се предхожда от интервал, двоеточие, интервал ( : ).
C. Сведението за размерите се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
D. Всяко сведение за съпроводителен материал се предхожда от интервал, знак плюс,
интервал ( + ).
E. Обем, други физически подробности и размери на съпроводителния материал се заграждат в кръгли скоби ( ( ) ), ако се посочват.
Примерни модели
. — Специфично означение за материал (обем) ; размери
. — Специфично означение за материал (обем) : други физически
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подробности ; размери + сведение за съпроводителен материал (обем на съпроводителния материал : други физически
подробности на съпроводителния материал ; размери на съпроводителния материал )
За по-стари монографични ресурси:
Сведението за формат и/или размери се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
Размерите, следващи формата, се заграждат в кръгли скоби (( )).
Установен източник
Ресурсът като цяло.
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5.1

5.1.
Обем
5.1.1.
Първият елемент на областта на описанието на материала посочва названието и броя на физическата единица или единици, от които е съставен ресурсът, като
добавя подходящите за тях мерни единици за обем.
5.1.2.
Специфично означение за материал
Броят на физическите единици, съставящи ресурса, се посочва с арабски цифри и със
специфично означение за материала. Ако ресурсът продължава да излиза или броят
на единиците е неизвестен, той не се посочва. Термини за специфичните означения за
материал не са установени и може да се посочват в съответствие с описвания материал и езика на описанието. Термините може да се съкращават.
Незадължително, за печатни текстове и някои нотирани музикални ресурси в един
том броят на физическите единици може да не се посочва. Сведението за обема се
състои от пагинацията на тома (виж 5.1.4).
Примери
. — 36 слайда
. — 3 стереографски ленти
. — 1 атлас
. — 2 диаграми
. — 1 карта
. — 1 глобус
. — 2 партитури
. — 4 партии
. — 1 дипляна
. — 1 афиш
. — т.
. — 3 т.
. — 2 папки
. — 1 компютърен диск
. — 1 CD-ROM
. — 1 DVD
. — 1 партитура (37 с.) + 4 партии на 1 CD-ROM
. — 2 касети
. — 120 бр.
. — 2 скици
. — 10 пощенски картички
. — 3 постера
. — 1 снимка
. — 1 микрофилмова лента
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Когато броят на физическите единици не е равен на броя на библиографските единици, в област 7 може да се даде обяснение, освен ако номерацията на отделните
физически единици не е дадена на второто ниво в описание на много нива (виж Приложение А) или в забележка за съдържанието (виж 7.7).
Примери
. — 5 т.
Забележка: Томовете номерирани 1, 2A, 2B, 2C, 3
. — 5 т.
Забележка: 8 т., изд. в 5 ед.
. — 6 т.
Забележка: На заглавната страница на шестия том означено
„Bde 6-7“
Когато специфичното означение за материал не изразява правилно описанието на
обема на физическите носители, се посочва обобщено сведение.
Примери
. — 3 карти на 1 лист
. — 1 карта на 2 листа
. — 20 карти на 2 CD-ROM
. — 1 партитура в 8 т.
. — 1 атлас в 2 т.
За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи
и неподвижни и движещи се изображения:
Когато за ползване на ресурса е необходимо устройство с определена техническа система или формат, тази информация може да се запише в кръгли
скоби след специфичното означение за материал.
Примери
. — 1 аудиокасета (Elcaset)
. — 1 видеокасета (VHS)
. — 1 видеолента (Ampex 7003)
. — 1 аудиодиск (Cook binaural)
. — 24 слайда (3M Talking Slide)
За издания със заменящи се листове:
Издание със заменящи се листове се описва, като към специфичното означение за материал се добави в кръгли скоби изразът „издание със заменящи се
листове“ или еквивалентен термин на езика, избран от агенцията за каталогизация.
Примери
. — т. (изд. със заменящи се листове)
Пояснение: Публикуването продължава.
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5.1

. — 3 т. (изд. със заменящи се листове)

Пояснение: Публикуването е завършило.

За мултимедийни ресурси:
Названията и броят на съставните части на мултимедийни ресурси се посочват последователно.
Пример
. — 3 филмови ленти, 1 карта, 13 скали и минерали, 1 стенно
табло
Като алтернатива:
a) като специфично означение за материал може да се използва „мултимедиен ресурс“
Пример
. — 1 мултимедиен ресурс
или
b) може да се даде отделно физическо описание на всяка от съставните части. Този метод трябва да се използва само ако материалите са малко на брой
и се прецени, че пълното физическо описание на всеки от тях е от значение
за ползвателите на каталога.
Пример
. — 3 филмови ленти (96 кадъра) : цв. ; 35 мм. — 1 к : цв. ; 25
x 25 см, сгъната до 10 x 18 cm. — 13 скали и минерали ; в
контейнер 14 x 9 x 2 cм. — 1 стенно табло : цв. ; 48 x 90 cм,
сгънато до 24 x 15 cm
5.1.3.
Съставни единици
Броят и видът на съставните единици на ресурс (т.е. броят на страниците, листовете, кадрите, частите и т.н.) и/или (когато е приложимо) времетраенето (виж 5.1.5) се
посочват в кръгли скоби след специфичното означение за материал. Сведението се
съобразява с указанията в 5.1.4.
Незадължително, за печатни текстове и някои нотирани музикални ресурси в един
том специфичното означение за материал може да се пропусне и на негово място да
се посочи броят и видът на съставните единици.
Примери
. — 1 дипляна (6 с.)
. — 1 папка (26 листа)
. — 1 флипчарт (8 листа)
. — 1 филмова лента (44 кадри)
. — 1 филмова лента (6 двойни кадри)
. — 4 филмови ленти (220 кадри)
. — 1 стереографска лента (7 двойни кадри)
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. — 1 партитура (329 с.)
. — 1 вокална партитура (259 с.)
. — 1 партия (32 с.)

Пояснение: Отделно публикувана част.

. — 1 миниатюрна партитура (146 с.)
. — 1 кратка партитура (21 листа)
. — 1 choir book (240 p.)
. — 1 лист (2 с.)
За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи
и неподвижни и движещи се изображения:
Не се прави разлика между номерирани и неномерирани поредици от лис
тове, кадри и др. (т.е. цифрите, посочени от агенцията за каталогизация, не
се заграждат в квадратни скоби). При номерираните поредици от листове,
кадри и др. се посочва номерът на последния лист, кадър и др., независимо от
това дали в това число са включени и някои неномерирани поредици (напр.
заглавни кадри, финални кадри и разпръснати, невключени в съдържанието
кадри от кинолента).
За прозрачни фолиа с покритие
При комплект от прозрачни фолиа с покрития наличието на покрития се отбелязва, но техният брой може да се пропусне.
Примери
. — 1 прозрачно фолио (4 неприкрепени покрития)
. — 12 прозрачни фолиа (с покрития)
За диафилми:
При комплект от диафилми, където е подходящо, трябва да се посочва сведение за харатеристиката на кадрите дори когато не е посочено сведение за
техния брой.
Пример
. — 3 филмови ленти (двойни кадри)
За електронни ресурси:
Обемът на ресурс с отдалечен достъп може да се посочи, когато има информация за него и се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога.
Общият обем на файла може да се посочи в подходящи мерни единици (байтове, килобайтове, мегабайтове и т.н.), ако информацията за него е леснодостъпна. Когато се посочва, той се загражда в кръгли скоби.
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5.1.4.

5.1

Пагинация16

5.1.4.1.
Ресурси в една физическа единица
5.1.4.1.1. Ако листовете в ресурса са номерирани от двете страни, обемът на ресурса се описва с термина „страници“. Ако листовете са номерирани само от едната
страна, обемът се описва с термина „листове“. Ако броят на страниците или листовете създава невярна представа за обема на ресурса, това може да се обясни в област 7
(виж 7.5.1).
Примери
80 с.
Забележка: Страниците отпечатани едностранно
56 листа
Забележка: Листовете отпечатани двустранно
5.1.4.1.2. Когато ресурсът се състои от номерирани колони вместо от страници,
обемът се представя с термина „колони“. Ако на страница има повече от две колони,
това се посочва в област 7.
Пример
. — 831 колони
За по-стари монографични ресурси:
Общият брой на страниците или листовете се посочва в квадратни скоби или
може да се даде в област 7.
Пример
. — 840 кол. на [420] с.
или
. — 840 кол. на [210] л.
5.1.4.1.3. Посочва се номерът на последната номерирана страница, лист, колона
или кадър от всяка номерирана поредица. Арабските и римските цифри се записват
така, както са дадени в ресурса. Когато страниците или листовете са означени с букви
вместо с цифри, се посочват първата и последната буква, предхождани от дума или
съкращение, които означават страници или листове.
Примери
. — 328 с.
. — iv, 328 с.
. — 16 л., 328 с.
. — 328 с., 52 кол.
. — 32, 328, 40, 16 с.
. — С. a-h
16

Терминът „пагинация“ се използва за означаване на всяка поредица от страници, листове,
колони, кадри и др.

151

5

ISBD 2011

. — С. A-H
. — Л. A-H
. — С. A-H, 128 с.
Когато в ресурса има повече от една поредица от различен вид (напр. колони и страници), означени с цифри или букви, и втората и т.н. поредица продължава номерацията или буквеното означение на предходната, посочват се първата и последната
цифра или буква на втората и т.н. поредица, предхождани от дума или съкращение за
страници, листове или колони.
Пример
. — 320 кол., с. 321-400
Когато номерацията с арабски цифри продължава номерация с римски цифри, посочва се цялата номерация с арабски цифри.
Пример
. — 328 с.
Пояснение: 16 страници от ресурса са номерирани i-xvi и 312 страници
са номерирани 17-328.

За по-стари монографични ресурси:
Когато номерацията с арабски цифри продължава номерация с римски циф
ри, номерацията на цялата поредица може да се посочи с арабски цифри.
Като алтернатива може да се дадат и двете поредици.
Пример
. — 328 с.
или
. — xvi с., с. 17-328
5.1.4.1.4. Когато номерът на последната номерирана страница, лист, колона, кадър
и др. от една поредица не е верен, той се посочва така, както е даден в ресурса. Ако
се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога, в квадратни скоби се
дава правилният номер със забележка за обяснение или поредиците в пагинацията се
посочват подробно, за да проличи източникът на грешката.
Примери
. — xiv, 823 [т.е.. 328] с.
Забележка: С. 328 номерирана погрешно 823
. — xiv, 832 [т.е.. 848] с.
Забележка: С. 161-176 са повторени при номерирането
или
. — xiv с., с. 1-176, 161-832
Пояснение: Алтернатива на предходния пример.

. — 1 диафилм (64 [т.е. 46] кадри)
5.1.4.1.5. Неномерирани поредици от страници или листове се посочват само когато представляват целия ресурс или значителна част от него (но виж 5.1.4.1.8 за илюстрации върху допълнителни листове). Ако неномерираните поредици представляват
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целия ресурс или значителна част от него, те се посочват в квадратни скоби, с термините, използвани за номерираните поредици и с арабски цифри.
Примери
. — 329 с.
Пояснение: ресурс с 8 неномерирани страници и 329 страници, номерирани 1-329.

. — iv, [100] с.

Пояснение: ресурсът съдържа 4 страници, номерирани i-iv и 100 неномерирани страници.

Ако в целия ресурс няма отбелязани страници или листове,
a) листовете или страниците се преброяват заедно и общият брой се посочва
в квадратни скоби като листове (ако са отпечатани от едната страна) или
като страници (ако са отпечатани от двете страни) с арабски цифри
Пример
. — [80] л.
или
b) общият брой на страниците или листовете се изчислява приблизително и
се посочва като листове (ако са отпечатани от едната страна) или като страници (ако са отпечатани от двете страни).
Пример
. — Около 400 л.
За по-стари монографични ресурси:
Всяка неномерирана страница, лист или колона, която е част от ресурса от момента на неговото публикуване и не се числи към пагинирана поредица, се
брои с мерните единици, използвани при описанието на ресурса. Броят се и
празните и отпечатаните страници или листове. Броят на тези страници, листове или колони се посочва с арабски цифри и се загражда с квадратни скоби.
Примери
. — [8], 328 с.
Пояснение: Сведение за обем на ресурс с 8 неномерирани страници
и 328 страници, номерирани 1-328.

Неномерирани страници в края на поредица се посочват с арабски цифри и се
заграждат в квадратни скоби.
Примери
. — 93, [3] с.
. — xv, [1], 160 с.
Когато неномерирана страница, лист или колона се намира по средата на номерирана поредица, посочват се първата и последната страници, листове или
колони, които са преди и след нея.
Пример
. — 1-200, [8], 201-232 с.
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Неномерирани страници в началото се добавят към общата пагинация, без
това да се отбелязва.
Примери
. — 16 с.
Пояснение: Сведение за обем на ресурс с 3 неномерирани и 13 номерирани (4-16) страници

. — 328 с.

Пояснение: Сведение за обем на ресурс с 8 неномерирани и 320 номерирани (9-328) страници.

Празните листове се включват в сведението за пагинация и се отбелязват в
кръгли скоби след него, когато е установено, че те са част от издателските
коли на описвания ресурс. В сведението може да се включват празни листове,
които са забелязани само в съществуващи екземпляри.
Примери
. — iv, [100] с. (с. 99-100 празни)
Пояснение: Сведение за обем на ресурс с 4 номерирани (i-iv), 100
неномерирани страници и празен последен лист.

. — iv, 96, [4] с. (последните 2 с. празни)

Пояснение: Сведение за обем на ресурс с номерирани страници i-iv,
1-96 и неномерирана кола, чийто последен лист е празен.

Когато не може да се установи целият обем, се посочва обемът на дефектните
екземпляри и номерацията на страниците и/или листовете се въвежда според
указанията в 5.1. Преди или след сведението за обем обаче се въвеждат означенията „с.“ или „л.“ и знак плюс (напр. 200 + с. ; с. + 41-200) или се прилагат
указанията за ресурси с неномерирани страници или листове. В такива случаи, както и когато обемът на пълния екземпляр е резултат на изчисление, се
прави забележка с обяснение.
Когато в целия ресурс не са означени страници или листове, може да се даде
забележка за сигнатури, ако се прецени, че това е от значение за ползвателите
на каталога.
5.1.4.1.6. Ако ресурсът съдържа повече от три поредици от номерирани по подобен
начин страници, листове или колони или тези страници са съчетани с една или повече
значими поредици от неномерирани страници:
a) Поредиците се събират и се посочват като общ брой, последвани от думите
„в различни пагинации“ (или техния еквивалент на друг език).
Пример
. – 1000 с. в различни пагинации
Пояснение: не: 48, 53, 99, 100, 200, 410, 90 с.

или
b) Когато е очевидно, че една от поредиците е основна, посочва се броят на
страниците от тази поредица и преди и/или след него се дава общият брой
на страниците от останалите поредици в квадратни скоби.
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Пример
. — 400, [98] с.
или

Пояснение: не: 400, 18, 10, 22, 28, 20 с.

c) Специфичното означение за материал и обем се описва по следния начин:
Примери
. — 1 т. (различни пагинации)
. — 1 партитура (различни пагинации)
. — 1 папка
За по-стари монографични ресурси:
Ако една от поредиците е значително по-голяма от другите, може да се посочи нейният обем, последван от израза „с различни други пагинации“.
Пример
. — 1 т. (400 с. с различни други пагинации)
Пояснение: Поредиците са: 400, 18, 12, 28 и 20 номерирани и 18
неномерирани страници.

5.1.4.1.7. Ако страниците, листовете, колоните, кадрите и др. са номерирани като
част от по-голяма поредица, посочва се първата и последната цифра на съставна единица, предхождани от дума или съкращение, означаващи вида на единицата.
Примери
. — Л. 81-93
. — С. 713-797
. — 1 диафилм (кадри 120-143 (двойни кадри))
Ако страниците, листовете, колоните, кадрите и др. са номерирани както като част от
самия ресурс, така и като част от по-голяма поредица, в описанието се посочва вътрешната номерация, а номерацията от по-голямата поредица се дава в област 7 (виж 7.5).
Примери
. — 1 диафилм (24 двойни кадри)
Забележка: Кадрите номерирани и 120-143.
. — 81 с.
Забележка: Страниците номерирани и 321-401
5.1.4.1.8. Ако ресурсът съдържа илюстрации върху допълнителни страници или
листове или други притурки, които не са включени в номерацията на основната поредица от страници или листове, броят им се посочва в края на поредиците на пагинацията, без значение дали се намират на едно място в ресурса, или са разпръснати.
Ако допълнителните страници или листове не са номерирани, броят им се дава в
квадратни скоби.
Примери
. — 248 с., 24 л. ил.
. — x, 32, 74 с., [1] л. ил.
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. — 248 с., 12 с. ил.
. — 248 с., 36 л. ил., 24 с. ил.
. — 16 с., 28 с. с к.
. — 24 с., [16] л. генеалогични таблици
. — 1 партитура (246 с., 24 л. ил.)
. — 1 партитура (246 с., 38 л. ил., 24 с. ил.)
. — 1 вокална партитура (246 с., 12 с. ил.)
. — 1 атлас ([2] с., [32] л. ил.)
5.1.4.2.

Ресурси в повече от една физическа единица

5.1.4.2.1. Продължаваща пагинация
Ако ресурсът се състои от повече от една единица в една и съща физическа форма
(напр. повече от един том, филмова лента, папка и др.) и съставните единици са с
непрекъсната номерация, посочва се общият брой на страниците, листовете и т.н.,
според указанията в 5.1.3.
Примери
. — 8 т. (894 с.)
. — 1 партитура в 8 т. (894 с.)
Когато само в първата единица има отделно номерирана поредица от начални страници, листове или колони, предхождаща основната поредица, в която страниците,
листовете или колоните са номерирани последователно, в описанието се посочват
броят на страниците, листовете или колоните и на двете поредици.
Пример
. — 3 vol. (xx, 804 p.)

Пояснение: Начална поредица само в т. 1.

Когато всяка от единиците има поредица от начални страници или листове, предхождаща основна поредица с непрекъсната и отделна пагинация, поредиците се събират
и се посочват като обща величина, заградена в квадратни скоби.
Пример
. — 8 т. ([47], 894 с.)
За по-стари монографични ресурси:
Когато всяка единица има отделно номерирана поредица от начални страници, листове или колони, предхождаща основна поредица с непрекъсната
пагинация, поредиците може да се опишат подробно в област 7.
Пример
. — 3 т.
Забележка: Пагинация на томовете: vol. 1: xx, 200 с.; vol. 2: xx с.,
с. 201-512; vol. 3: xxi, [1] с., с. 513-896
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5.1.4.2.2. Няколко пагинации
При ресурси, които се състоят от повече от една физическа единица с отделно номерирани поредици на съставящите ги единици (страници, листове, кадри и др.), към
броя на физическите единици може в кръгли скоби да се посочи и броят на съставните им единици, ако се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
Примери
. — 3 диафилма (60, 52, 58 кадри)
. — 2 флипчарта (6, 8 листа)
. — 12 диафилма
. — 5 т. (31, 33, 49, 37, 18 с.)
. — 1 партитура в 5 т. (31, 33, 49, 37, 18 с.)
. — 1 вокална партитура в 2 т. (x, 210 p. ; v, 310 с.)
. — 3 т. (vi, 310 с. ; vi, 434 p. ; viii, 492 с.)
. — 3 т. (vi, 310 с., 20 листа ил. ; viii, 432 с., 32 листа ил.; x, 490 p.,
52 листа ил.)
Ако се прецени, че е необходимо да се регистрира наличието на илюстрации върху
допълнителни листове, без да се посочва пагинацията на всеки том, техният брой
може да се посочи в кръгли скоби.
Пример
. — 4 т. (с 24 листа ил.)
5.1.5.
Времетраене
5.1.5.1.
Обемът на ресурс, за който е характерно времетраене, се посочва с подходящи термини.
Незадължително, при кинофилмите и видеозаписите към сведението за времетраене
може да се добави физическата дължина на филма.
Пример
. — 1 филм на ролка (22 мин, 577 м)
5.1.5.2.
Обикновено се регистрира времетраенето на целия ресурс. Записва се
така, както е дадено в ресурса, на неговия контейнер или в съпроводителния материал. Когато не е означена продължителност, може да се посочи приблизително времетраене. Ако не е възможно да се дадат нито точни, нито приблизителни данни за
времетраене, сведението се пропуска.
Примери
. — 1 видеокасета (U-matic) (около 60 мин)
. — 1 аудиокасета (37 мин, 18 сек)
. — 1 аудиокартридж (90 мин)
. — 1 плоча (около 50 мин)
. — 1 безконечна филмова лента (4 мин, 20 сек)
. — 1 DVD-Video (114 мин)
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5.1.5.3.
Ако ресурсът се състои от повече от една единици с една и съща физичес
ка форма (т.е. повече от един диск, касета и др.) с различни сведения за времетраене,
вместо продължителността на целия ресурс се посочва времетраенето на всяка отделна единица.
Примери
. — 3 аудиоролки (25, 30, 27 мин)
. — 2 аудиокасети (30, 90 мин)
. — 3 грамофонни плочи (50, 55, 50 мин)
5.1.5.4.
Ако ресурсът съдържа две или повече произведения, тяхното времетраене (ако е дадено в ресурса) се посочва в област 7 (виж 7.10.1). Тази забележка може
да се съчетае със забележката за съдържание (виж 7.7). Когато времетраенето на отделните произведения се посочва в област 7, в областта на описанието на материала
може да се пропусне времетраенето на целия ресурс.
5.1.6.
Ресурси, издавани на свезки
Ако ресурсът се издава на свезки, предназначени да бъдат подвързани в една или повече физически единици, броят на страниците, листовете и/или томовете се посочва
с термини, които са подходящи за крайната форма, и с пояснение в забележка, че той
е излизал на свезки.
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5.2.
Други физически подробности
5.2.1.
Вторият елемент на областта на описанието на материала е сведение, което определя други физически характеристики на ресурса като метод на произвеждане,
цвят, материал, от който е направен, и т.н. Всяка характеристика, която се подразбира
от специфичното означение за материал, може да се пропусне. Например наличието на
звук при звукозапис или на илюстрации при визуален ресурс може да се пропусне.
Уточненията, които представляват други физически характеристики, когато са приложими, се посочват в следната последователност.
5.2.2.
Материал, от който е направен ресурсът
С дума или израз може да се посочи материалът, от който е направен ресурсът.
Примери
. — 1 глобус : дърво
. — 1 звукозапис на ролка (27 мин) : хартия
. — 1 диорама : различни материали
. — 1 микрофилм на ролка : диазо
. — 1 филм на ролка (11 мин) : нитратен
. — 1 карта : прозрачна
5.2.3.
Наличие на илюстрации
5.2.3.1.
Когато ресурсът е илюстриран, след сведението за специфично означение
за материал може да се посочи съкращението „ил.“ или неговият еквивалент на друг
език. Незначителни илюстрации може да не се отразяват.
Пример
. — 8 т. : ил.
5.2.3.2.
Особени видове илюстрации
След съкращението „ил.“ (или неговия еквивалент) може да се уточни особеният вид
на илюстрациите (напр. карти, планове, факсимилета, портрети, ноти).
Примери
: ил., к.
: ил., к.
Когато ресурсът съдържа само уточнените особени видове илюстрации, съкращението „ил.“ (или неговият еквивалент) се пропуска.
Примери
: к., планове
: факс.
5.2.3.3.
Брой на илюстрациите
Може да се посочи броят на илюстрациите или на особен вид илюстрации.
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Примери
: 31 ил.
: ил., 17 факс.
: 12 к.
Когато ресурсът се състои основно или в по-голямата си част от илюстрации, това
може да се отбележи в сведението за илюстрации.
Примери
: само ил.
: предимно карти
: предимно ил.
5.2.4.

Наличие на цвят

5.2.4.1.
Текстове с илюстрации
Когато някои или всички илюстрации са цветни, това може да се отбележи. Ако само
някои от илюстрациите са цветни, тази информация се загражда в кръгли скоби.
Примери
: цв. ил.
: цв., 31 цв. к.
: ил. (някои цв.)
: 31 к. (някои цв.)
5.2.4.2.
Визуални ресурси
Цветовите характеристики на визуален ресурс се посочват, когато е уместно. Използват се съкращенията „цв.“ или „ч.-б.“(или техните еквиваленти на друг език) или се
посочват не повече от три цвята. Когато в ресурса има и цветни, и черно-бели поредици, това се отбелязва в описанието. В сведението могат да се въведат кратки обяснителни изрази, поставени в кръгли скоби. За микроскопски препарати се посочва
наличието на оцветяване.
Примери
: цв.
: ч.-б.
: дърво, синьо и бяло
: прозрачно, цв.
: оцветен
: цв. с ч.-б. поредици
: цв. и ч.-б.
: цв.. (Ektacrome)
: цв.. (PAL)

160

ISBD 2011

5.2

5.2.4.3.
Електронни ресурси
Когато един ресурс се показва в два или повече цвята или е известно, че поддържа
два или повече цвята, посочва се съкращението „цв.“ или неговият еквивалент на
друг език.
Примери
. — 2 електронни ленти в касети : цв.
. — 1 CD-I : цв., зв.
. — 1 CD-ROM : цв. и ч.-б.
5.2.5.
Коефициент на намаление (микроформи)
5.2.5.1.
Отбелязва се коефициентът на намаление за микроформи. Когато е възможно, коефициентът се изразява с цифри.
Примери
. — 1 микрофилм на ролка : диазо, 14x
. — 6 микрофиша : сребърен халид, 150x
5.2.5.2.
Термините „слабо намаление“ (до 15х), „голямо намаление“ (31х-60х),
„много голямо намаление“ (61х-90х) и „извънредно голямо намаление“ (90х и повече) или техните еквиваленти на друг език или азбука се използват в случаи, когато
намалението не може да се определи точно.
5.2.6.
Наличие или отсъствие на звук
5.2.6.1.
Съкращението „зв.“ (за „звук“) или израза „без звук“ (или техните еквиваленти на друг език) се посочват, когато е уместно, за материали, които включват
интегрален звук и при които наличието на звук не се подразбира от специфичното
означение за материал.
Примери
. — 1 филм на ролка (20 мин) : ч.-б., без звук.
. — 1 видеокасета (U-matic) (30 мин) : цв., зв.
. — 1 електронен диск : зв.
5.2.6.2.
След сведението „зв.“ може да се вмъкнат обяснителни изрази в кръгли
скоби.
Пример
. — 1 видеокасета (Beta) (120 мин) : цв., зв. (Beta HiFi)
5.2.6.3.
Незадължително, за материали (напр. слайдове), които включват интег
рален звук само по изключение, отсъствието на звук може да се отбележи с „без
звук“.
5.2.7.

Други технически спецификации

5.2.7.1.
Разположение на кадъра
За микрофилми на ролка и на лента и диафилми се посочва сведение за разположение
то на кадъра по отношение на водещата перфорация.
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Примери
. — 1 микрофилм на ролка : напречно разположение
. — 3 микрофилма на лента : диазо, надлъжно разположение
. — 1 диафилм (42 двойни кадри) : надлъжно разположение
5.2.7.2.
Процес или метод на възпроизвеждане
Може да се посочват всякакви особености на процеса или метода на възпроизвеждане
на неподвижно изображение.
Пример
. — 1 гравюра : суха игла, акватинта
5.2.7.3.
Скорост на възпроизвеждане
Скоростта на възпроизвеждане на ресурса се посочва с подходящи термини.
Примери
. — 1 плоча : 33 1/3 об/мин
. — 1 звукозапис на ролка (100 мин) : 19 см/сек
. — 2 видеодиска (24 мин) : 1500 об/мин
5.2.7.4.
Метод на записване
Методът на запис на аналогов аудиодиск се посочва, ако е известен.
Примери
. — 1 плоча : 78 об/мин, акустичен
5.2.7.5.
Посока на браздата
Посоката на браздата на аналогов аудиодиск се посочва, ако е известна.
Пример:
. — 1 звукозапис на ролка (100 мин) : 19 cм/сек, 2 писти
5.2.7.6.
Размер на браздата
Размерът на браздата на аналогов аудиодиск се посочва, когато е известен.
Пример:
. — 1 плоча : 33 1/3 об/мин, стандартен
5.2.7.7.
Брой на пистите
Посочва се броят на пистите на лента.
Пример
. — 1 звукозапис на ролка (100 мин) : 19 см/сек, 2 писти
5.2.7.8
Конфигурация на пистите
Уточнява се конфигурацията на лентата със звукозапис на четири или повече писти.
Пример
. — 1 звукозапис на ролка (90 мин) : 19 см/сек, 4 писти, съседни
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5.2.7.9.
Брой на звуковите канали
Посочва се броят на звуковите канали.
Примери
. — 1 плоча : 33 1/3 об/мин, моно
. — 1 звукозапис на ролка (50 мин) : 38 см/сек, 2 писти, стерео
5.2.7.10. Изравняване на звука
Може да се посочи приложеното изравняване на звука, ако е известно.
Пример
. — 1 звукозапис на ролка (45 мин) : 19 см/сек, 4 писти, NAB
5.2.7.11. Редукция на шума
Може да се посочи използваният метод на редукция на шума, ако е известен.
Пример
. — 1 звукозапис на касета (60 мин) : Dolby processed
Таблица на технически спецификации и промишлени норми
за звукозаписи
Таблицата показва кои спецификации се прилагат към отделните видове звукозаписи.
Приложимите спецификации са означени с А, а тези, които не се прилагат – с N/A.
Ако има стандарт за спецификация или за вид запис, те следват буквата А.
Когато са приложими, дадените в таблицата спецификации се посочват в последователността, в която са подредени по-долу. Когато обаче в таблицата е описан промишлен стандарт, спецификацията се посочва само ако е различна от него.
Спецификация

Аналогов диск
78 rpm
Други
скорости

Скорост

A

A

Метод на записа

A: електрически

A: електрически

Посока на браздата

A: странична

Размер на браздата

Лента

Касета

Картридж

A

A: 4.76
см/сек

A: 9.5
см/сек

N/A

N/A

N/A

N/A

A: странична

N/A

N/A

N/A

N/A

A: стандартен

A:
микро

N/A

N/A

N/A

N/A

Брой на пистите
Конфигурация на
пистите

N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

A
A
A:
N/A
съседни

A: 8
N/A

Брой на
звуковите канали

A: моно

A

A

A

A

A:
стерео

Система на
изравняване на звука

N/A

N/A

N/A

A

A

A: 50μs

Система на
намаляване на шума

N/A

N/A

N/A

A

A

A
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5.2.8.
Ресурси, които могат да се ползват в различни формати
Когато ресурсът е достъпен в алтернативни формати, различаващи се по отношение
на елемента „други физически подробности“, в областта на описанието на материала
този елемент се пропуска и се посочва в област 8 или 7 (виж 7.5).
Пример
. — 1 микрофилм на ролка: надлъжно разположение
Забележка: Достъпен на диазо филм или филм със сребърен халид
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5.3.
Размери
Третият елемент на областта на описанието на материала е сведението за размерите
на ресурса.
Размерите може да се представят само с един размер или (като например за филм или
сгъната карта) може да бъдат и по-сложни.
5.3.1.
Сведение за размерите
Когато се дават размерите на ресурса, те се посочват в сантиметри, закръглени до
следващия цял сантиметър. Изключение: ширината на филм и на магнитна лента се
посочва в милиметри (виж 5.3.1.1).
Пример
; 18 cm
Пояснение: Височината на ресурса е 17,2 сантиметра.

5.3.1.1.

Избор на размерите за измерване
За печатни текстови и нотирани музикални ресурси:
Посочва се височината на ресурса, измерена успоредно на гърба.
За картографски ресурси:
Размерите на двуизмерни ресурси, които не са кръгли, се посочват като височина х ширина. Размерите на триизмерни ресурси, които не са глобуси или
части от сфери, се посочват като височина х ширина х дълбочина. Размерите
на глобуси, части от сфери и кръгли двуизмерни ресурси се посочват като
диаметър.
Когато не са уточнени по друг начин, размерите на двуизмерните ресурси се
ограничават от линейната рамка. Ако няма линейна рамка, се посочват размерите на онази част, която съдържа географски елемент.
Примери
; 65 x 40 см
; 45 x 35 x 2 см
; 23 см (диам.)
Може да се посочват допълнителни размери, като например размерите на
сгъната карта, размерите на отделните листове на групово описани единици
или размерите на листове, поставени в рамка. Когато се посочват повече от
един комплект измерения, цялата област на описанието на материала трябва
да се оформи ясно и недвусмислено. Това означава, че когато не е ясно към
коя част или части се отнасят размерите, това трябва да се уточни. (За единици с различни размери виж 5.3.1.5.)
Примери
; върху листове 60 x 40 см
; 9 x 30 cм върху лист 40 x 60 cм, сгънат до 21 x 10 cм
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; върху листове 90 x 50 cм или по-малки, сгънати до 25 x 16 cм
; две полукълба, всяко 6 cм (диам.), върху лист 21 x 15 cм
За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи
и неподвижни и движещи се изображения:
Размерите на двуизмерни ресурси (стенни карти, микрофишове, слайдове,
диапозитиви, картини и др.) се посочват като височина х ширина. За кръгли
двуизмерни ресурси (без дискове със звукозаписи и видеозаписи) се посочва
диаметърът, последван в кръгли скоби от съкращението „диам.“ или неговия еквивалент на друг език. За елипсовидни двуизмерни ресурси се посочва
дължината на вертикалната ос, последвана в кръгли скоби от „елипсовиден“
или неговия еквивалент. Отразяват се размерите на лист или друга повърхност, но когато размерите на листа и размерите на частта от него, върху която
е отпечатан ресурсът, се различават значително, отпечатаната част може да се
посочи в област 7 (виж 7.5).
Примери
; 24 x 48 cм
; 5 x 5 cм
; 36 cм (диам.)
; 9 cм (диам.)
При сгънат лист се посочват две сведения за размери.
Пример
; 48 x 90 cм, сгънат до 24 x 15 cм
Размерите на триизмерни ресурси (диорами и др.) се посочват като височина
х ширина х дълбочина или ако този начин е неподходящ, се посочва само височина. Много сложни сведения за размери може да се дадат в област 7 (виж
7.5) или да се пропуснат.
Пример
. – 1 диорама : различни материали, цв. ; 9 x 30 x 20 cм
За ресурси, при които е необходимо устройство за ползване (напр. дискове,
касети, ролки за ленти или кинофилми), се дават основно размерите на самия
ресурс, независимо от размерите на всякакви външни опаковки като албуми
или джобове (за контейнер на комплект от ресурси виж 5.3.1.3).
Примери
. – 1 плоча (53 мин) : 33 1/3 об/мин, стерео ; 30 cм
. – 1 звукозапис на ролка (100 мин) : 19 см/сек, 4 писти, моно ;
13 cм
. – 1 CD (60 мин) : стерео ; 12 cм
При ресурси, чиито размери се подразбират от други части на описанието
(напр. стандартни касети или картриджи), сведението за размери може да се
пропусне.
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Стандартни размери са следните:
аудиокасета 		
10 x 6,4 x 1,2 см
аудиокартридж 		
13,5 x 10 x 2,2 см
видеокасета 		
18,8 x 10,4 x 2,5 см
При ресурси върху филм или магнитна лента се посочва ширината на филма
или лентата. Измерения, които се подразбират от други части на описанието
(напр. ширина на лентата на стандартни аудиокасета или картридж), може да
се пропуснат.
Стандартните ширини са:
ролка 			
6,3 мм
аудиокасета 		
3,8 мм
аудиокартридж 		
6,3 мм
Примери
. – 6 микрофилма на ролки : Kalvar, напречно разположение
; 35 мм
. – 1 звукозапис на ролка (45 мин) : 19 см/сек, 2 писти, моно
; 13 см, лента 6 мм
. – 1 безконечна филмова лента (4 мин. 10 сек) : цв. ; Super
8 мм
За електронни ресурси:
Посочват се размерите на самия физически носител, независимо от размерите на всеки външен контейнер (за контейнер на комплект от ресурси виж
5.3.1.3).
При диск или лента на ролка се посочва диаметърът. Може да се посочи дължината и ширината на лентата.
Примери
. – 1 електронна лента на ролка ; 27 cм
. – 1 CD-ROM ; 12 cм
. – 1 електронна лента на касета : цв. ; 19 х 9 см, 7 мм лента
Въвежда се височината на лицевата страна на чип картридж.
Пример
. – 1 електронен чип картридж : цв., зв. ; 9 cм
5.3.1.2.

Необичайни размери
За печатни текстови и нотирани музикални ресурси:
Когато размерите или формата на ресурса са необичайни (напр. ширината
е по-голяма от височината), след височината може да се посочат други размери.
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Примери
; 21 x 30 см
; 38 см, сгънат до 10 см
За грамофонни плочи:
Когато грамофонна плоча има нестандартна форма (напр. когато пространството около нея е с неправилна форма), в областта на описанието на материала се посочва диаметърът. Сведение за външните размери на ресурса се дава
в област 7 (виж 7.5).
Пример
. — 1 плоча (11 мин) : 45 об/мин, моно ; 18 cм
Забележка: Плочата е отпечатана върху правоъгълна повърхност, 20 x 20 см
5.3.1.3.
Ресурси, издадени в контейнер
За ресурси, издадени в контейнер, със или без съпроводителен материал може да се
посочат размерите на контейнера. Като алтернатива може да се използва изразът
„в контейнер“ (или неговият еквивалент на друг език) или това сведение да се пропусне.
Когато в описанието се включва сведение за контейнер или рамка, може да се посочат
две сведения за размери. Като алтернатива може да се посочат само размерите на
целия ресурс заедно с контейнера или рамката.
Примери
. – 1 диорама : цв. ; в гланцирана кутия 35 x 60 x 24 cм
. — 4 електронни касети : зв., цв. ; в контейнер 12 x 36 x 20 cм
. — 1 лабораторен комплект (различни части) ; в контейнер
12 x 36 x 20 cм
. — 5 плочи (256 мин) : 33 1/3 об/мин, стерео ; 30 cм, в контейнер
5.3.1.4.

Физически единици с различни размери
За продължаващи и многочастни монографични ресурси:
Ако размерите на продължаващ или многочастен монографичен ресурс се
променят, в област 5 може да се посочат по-малкият или най-малкият и поголемият или най-големият размери, разделени с тире, или в област 7 може
да се даде забележка, че размерите на броевете, частите или итерациите се
променят (виж 7.5).
Пример
; 20-30 cм
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5.3

За картографски ресурси, мултимедийни ресурси, звукозаписи,
видеозаписи и неподвижни и движещи се изображения:
Когато ресурсът е комплект от двуизмерни единици с различна големина, посочват се размерите на най-голямата единица, последвани от израза „или помалки“ (или неговия еквивалент на друг език). Като алтернатива в област
7 може да се дадат размерите на всички единици (виж 7.5).
Примери
. – 6 стенни табла : цв. ; 60 x 98 cм или по-малки
. – 1 карта на 365 листа : цв. ; листове 60 x 90 cм или по-малки
. – 1 карта 25 листа : цв. ; листове 90 x 50 cм или по-малки, сгънати до 25 x 16 cм
5.3.2. 	Библиографски формат и размери (По-стари монографични
ресурси)
5.3.2.1.
Библиографският формат на ресурса се посочва в стандартно означение
по решение на агенцията за каталогизация, напр. 1º, 2º, 4º, 8º, 12º, и т.н.
Ако издателските коли са съставени от половин печатарски лист или други части от
печатарския лист или се състоят от повече от един лист, това може да се отбележи в
кръгли скоби след формата или след сведението за количествена характеристика.
Пример
; 2 º (6 л.)
Афиши и плакати може да се описват със съответния термин, без да се използва означение за формат, или като 1 лист и означение за съответния формат.
Примери
1 афиш
или
1 лист ; 1 º
1 плакат
или
1 лист ; 1/2 º
В област 5 се посочват размери, когато може да се установи, че описваният ресурс е
със стандартната подвързия или обложка на издателя. След формата в кръгли скоби
се посочва височината на корицата, измерена успоредно на гърба, или височината на
ресурса, когато той не е подвързан. Сантиметрите се закръгляват в цели сантиметри
към по-високата стойност.
Примери
; 4 º (18 cм, обложка на издателя)
Пояснение: Публикация във формат ин-кварт в оригинална обложка на
издателя, която е висока 17,2 сантиметра.

; 12 º (14 cм, издателска подвързия)
В противен случай размерите се приемат като специфична информация за екземпляра
и може да се посочат в област 7 заедно с други подходящи данни.
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Пример
. — Екземпляр x от колекция y, подрязан в долната част, висок
17,2 сантиметра
Когато печатните редове са успоредни на дългата страна на хартията, след формата
може да се посочи означението „надлъжно“.
Примери
; 4 º (надлъжно)
; 2 º (надлъжно)
5.3.2.2.
Когато размерите или формата на ресурса са необичайни, може да се даде
обяснение в област 7.
5.3.2.3.
Когато форматът не може да се определи, в област 5 се посочва предполагаемият формат, последван от въпросителен знак. Размерите може да се посочат и в
област 7, съпроводени с обяснение.
Пример
; 48 º (?)
Забележка: Колите сгънати ин-октаво, размери 4 x 3 см, неподрязана
5.3.2.4.
Когато томовете на многочастен монографичен ресурс са с различни формати, всички формати се посочват в повтарящи се области на описанието на материала, ако се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога. Ако описваният
ресурс е със стандартна подвързия или обложка на издателя, размерите може да се
посочат, но когато целият ресурс е с един и същ формат, се посочват само най-малкият и най-големият размер.
Форматът и/или размерите на отделните части може да се посочат в област 7, на „второто ниво“ на описание на много нива (виж Приложение A) или в забележка за съдържанието (виж 7.7).
Примери
. — 4 т. ; 4 º (18 см, подвързия на издателя). – 3 т. ; 8 º (16 см, подвързия на издателя)
Забележка: Томове 1-4 са 4 º (18 см); томове 5-7 са 8 º (16 см)
Пояснение: 7-томно издание с различни размери и формат.

; 2 º (33-37 см, подвързия на издателя)
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5.4.
Сведение за съпроводителен материал
Четвъртият елемент от областта на описанието на материала е сведението за съпроводителен материал.
С термина „съпроводителен материал“ се означава всяка физически отделима част
на ресурса, която по-рано не е споменавана в областта на описанието на материала
и която е издадена (или планирана за издаване) едновременно и предназначена да се
използва заедно с него.
5.4.1.
Описание на съпроводителен материал
Сведение за съпроводителен материал може да се посочи с използвани в описвания
ресурс дума или израз за естеството на материала или с подходящо специфично означение за материал.
Примери
. — 96 с. ; 8˚ (16 см, подвързия на издателя) + 1 ценоразпис
. — 1 карта : цв. ; 108 x 73 cм, сгъната до 30 x 21 cм + 1 биография
. — 1 глобус : цв. ; 23 cм (диам.) + 1 географски показалец
. — 271 с. : ил. ; 21 см + 1 списък на произведения
. — 1 диафилм (43 кадъра) : цв. и ч.-б ; 35 мм + бележки за преподавателя
. — 1 стенно табло : цв. ; 65 x 97 cм + бележки
. — 1 плоча (55 мин) : 33 1/3 об/мин, моно ; 30 cм + 1 брошура
. — 2 електронни диска ; 14 cм + 1 брошура
. — 180 с. : ил. ; 23 см + 1 стенно табло + 3 карти
. — 20 карти на 1 CD-ROM : зв., цв. ; 12 см + 1 аудиокасета
. — т. : ил. ; 31 см + седмичен ценоразпис
. — 1 партитура (92 с.) ; 31 см + 4 партии
. — 1 партитура (329 с.) ; 34 см + 25 партии + 1 либрето
5.4.2.
Кратко физическо описание
След думата или израза, които характеризират съпроводителния материал, може да се
даде кратко физическо описание. При описанието на материала се спазват указанията, посочени в т. 5.1 до 5.3.
Примери
. — 47 слайда : цв. ; 5 х 5 см + 1 касета (25 мин : моно)
. — 1 карта на 4 листа ; листове 25 х 38 см + 1 ръководство (10 с.
; 30 см)
. — т. : ил. ; 28 см + електронни дискове (зв., цв. ; 9 см)
. — 47 т. : ил., к. ; 27 см + 114 микрофиши (11 х 15 см)
. — 271 с. : с ил. ; 21 см + 3 микрофиши (диазо ; 11 х 11 см)
. — 2 електронни диска ; 9 см + ръководство за потребителя (110
с. ; 23 см)
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5.4.3.
Алтернативно описание на съпроводителен материал
Съпроводителният материал може да се опише и по друг начин, като:
a) се опише самостоятелно (т.е. с отделно описание),
b) се опише в забележка (виж област 7)
или
c) се опише по метода на описание на много нива (виж Приложение А).
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6. 	ОБЛАСТ НА СЕРИЯТА И НА МНОГОЧАСТНИЯ
МОНОГРАФИЧЕН РЕСУРС
Уводна бележка
Областта на серията и на многочастния монографичен ресурс съдържа основното заг
лавие, паралелно заглавие, допълнение към заглавието на серия или на многочастен
монографичен ресурс, сведение за отговорност, отнасящо се до серия или до многочастен монографичен ресурс, международен стандартен номер и номерация на серия
или на многочастен монографичен ресурс.
Областта на серията се използва, когато описваният ресурс принадлежи към по-голям
библиографски ресурс: серия или многочастен монографичен ресурс.
Особено важно е да се обърне внимание на обяснението, че термините „общо заг
лавие“ и „подчинено заглавие“ в контекста на указанията се отнасят до (а) общо заг
лавие със заглавие на част, (b) основна серия с подсерии и (c) общо заглавие с подчинено заглавие на многочастни монографични ресурси.
Когато един ресурс принадлежи към повече от един по-голям библиографски ресурс,
област 6 съдържа повече от едно сведение за серия. Редът на сведенията се определя
от предпочитаната последователност на източниците за областта. Ако източниците
са с еднаква значимост, редът се съобразява с последователността на информацията
в избрания източник.
Продължаващ ресурс или многочастен монографичен ресурс може да бъде част от
по-голяма серия.
Съдържание
6.1. Основно заглавие на серия или на многочастен монографичен ресурс
6.2. Паралелно заглавие на серия или на многочастен монографичен ресурс
6.3. Допълнение към заглавието на серия или на многочастен монографичен
ресурс
6.4. Сведение за отговорност, отнасящо се до серия или до многочастен монографичен ресурс
6.5. Международен стандартен номер на серия или на многочастен монографичен ресурс
6.6. Номерация в серия или в многочастен монографичен ресурс
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Всяко сведение за серия се загражда в кръгли скоби ( ( ) ).
C. Второ и всяко следващо сведение за серия се предхожда от интервал.
D. Всяко паралелно заглавие или друго паралелно сведение се предхожда от интервал,
знак за равенство, интервал ( = ).
E. Всяко сведение за допълнение към заглавието се предхожда от интервал, двоеточие,
интервал ( : ).
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F. Първото сведение за отговорност се предхожда от интервал, наклонена черта, интервал
( / ).
G. Всяко следващо сведение за отговорност се предхожда от интервал, точка и запетая,
интервал ( ; ), ако сведенията не се възприемат като части от един и същ израз.
H. Международният стандартен номер се предхожда от запетая, интервал (, ).
I. Номерацията в серията или в многочастния монографичен ресурс се предхожда от интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
J. Означение за част или за подсерия или подчинено заглавие, които следват общо заглавие, се предхождат от точка, интервал (. ).
K. Подчиненото заглавие, което следва означение за част, подсерия или многочастен монографичен ресурс, се предхожда от запетая, интервал (, ).
Примерни модели
. — (Основно заглавие на първата серия) (Основно заглавие на
втората серия)
. — (Основно заглавие на серия = Паралелно заглавие на серия)
. — (Основно заглавие на серия / сведение за отговорност, отнасящо се до серията ; номерация в серията)
. — (Основно заглавие на серия : допълнение към заглавието на
серията / сведение за отговорност, отнасящо се до серията ;
номерация в серията)
. — (Основно заглавие на серия, ISSN ; номерация в серията)
. — (Общо заглавие. Означение за част, подсерия или многочастен монографичен ресурс, Подчинено заглавие)
. — (Общо заглавие. Подчинено заглавие = Паралелно общо заглавие. Паралелно подчинено заглавие)
. — (Основно заглавие на серия, ISSN ; номерация в серията =
паралелна номерация в серията)
. — (Основно заглавие на серия, ISSN ; номерация в серията =
Паралелно заглавие на серията ; паралелна номерация в серията)
. — (Заглавие на серия. Заглавие на подсерия ; номерация в
подсерията)
. — (Заглавие на серия. Заглавие на подсерия / сведение за отговорност, отнасящо се до подсерията, ISSN на подсерията ;
номерация в подсерията)
Установени източници
За печатни текстови и нотирани музикални ресурси:
Заглавна страница на серията, аналитична заглавна страница, първа страница
на ноти, други начални страници, корица, издателско каре, останалата част
от ресурса.
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За по-стари монографични ресурси:
Заглавна страница на серията, аналитична заглавна страница, заместител на
заглавната страница, издателско каре
За печатни картографски ресурси, мултимедийни ресурси,
звукозаписи, видеозаписи, неподвижни и движещи се
изображения и електронни ресурси:
Самият ресурс, контейнер, съпроводителен материал
Предпочетеният източник на информация е заглавната страница на серията или заг
лавната страница за многочастния монографичен ресурс. Ако няма такава заглавна
страница, се използват предпочетените източници на информация за продължаващи
ресурси и многочастни монографични ресурси, които са дадени в A.4.2.
Информацията, взета от източник, който е различен от установените източници, се
посочва в квадратни скоби.
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6.1. 	Основно заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
Задължителен, когато го има
Основното заглавие на серията или на многочастния монографичен ресурс отговаря на
основното заглавие в библиографското описание на по-голям библиографски ресурс,
ако той е описан като периодичен или многочастен монографичен ресурс в съответствие с указанията в област 1. То се изписва дословно, но това не се отнася непременно
за употребата на главни букви и пунктуацията. Печатните грешки не се поправят. Когато не всички части на периодично издание или многочастен монографичен ресурс
принадлежат към един и същ по-голям библиографски ресурс, може да се посочи кои
части на ресурса спадат към всеки от по-големите библиографски ресурси.
Примери
. — (Pepys series)
. — (Great newspapers reprinted)
. — (Interactive digital computer teaching models)
. — (Acta Universitatis Carolinae. Philologica)
. — (Viewmaster science series. 4, Physics)
. — (Problems and progress in development)
Пояснение: Подсерия със самостоятелно заглавие. Основна серия:
Commonwealth and international library (виж 7.6.2).

. — (Bibliothéque française et romane. Série B, Éditions critiques de
textes)
Пояснение: Подсерия с подчинено заглавие.

. — (Archives Blaise Cendrars)

Пояснение: Подсерия със самостоятелно заглавие. Основна серия:
Archives des lettres modernes (виж 7.6.2).

. — (Atlas ethno-linguistique. 2e série, Monographies)
. — (Plan Guide Blay)
. — (JRO-Panoramakarte)
. — (Guides et plans Edicart’s)
. — (L’enseignement moderne du saxophone)
. — (Neue Musik für Solo-Instrumente)
. — (Collection Trésors classiques)
. — (Beatrix Potter jigsaw puzzles)
. — (Interactive digital computer teaching models)
. — (Canadian travel surveys)
. — (The lord of the rings ; part 3)
. — (Selected works of Rudyard Kipling ; vol. 2)
. — (Carte géologique de la France à 1:50 000 ; IV-19)
. — (Collected works of Muzio Clementi ; vol. 2)
. — (L’arte in diapositive ; no 1)
. — (Dune ; vol. 4)
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6.2. 	Паралелно заглавие на серия или на многочастен
монографичен ресурс
6.2.1.
Когато основното заглавие на серията или на многочастния монографичен ресурс e дадено на повече от един език и/или азбука, може да се посочи паралелно
заглавие или заглавия на серията. Паралелни заглавия се посочват, когато това е необходимо за идентификация или се прецени, че те са от значение за ползвателите на
каталога по други причини.
Примери
. — (Modern cinema = Cinéma moderne)
. — (Статистические проблемы управления = Statistical problems
of control)
. — (Материалы к познанию фауны и флоры СССР =
Contributiones pro fauna et flora URPSS = Contributions à la
connaissance de la faune et la flore de l’URSS = Proceedings on
the study of the fauna and flora of the USSR)
. — (International map of the world 1:1 000 000 = Carte internationale
du monde au 1:1 000 000)
. — (Travaux de recherche en science sociale = Research
monographs in the social sciences)
. — (Corpus iuris sueo-gotorum antiqui = Samling af Sweriges gamla
lagar)
. — (現代日本音楽選 = The galaxy of contemporary Japanese music)
6.2.2.
Ако основното заглавие е съставено от общо заглавие и подчинено заглавие или заглавия, паралелното общо заглавие или заглавия и паралелното подчинено
заглавие или заглавия, ако се посочват, се изписват след общото заглавие и подчиненото заглавие.
Пример
. — (Sounds of the theatre. Music = Voci del teatro. La musica)
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6.3. 	Допълнение към заглавието на серия или на многочастен
монографичен ресурс
6.3.1.
Допълнение към заглавието или паралелно допълнение към заглавието,
което се отнася до серията или до многочастен монографичен ресурс, се посочва, когато е на установения източник на информация и е необходимо за идентификация на
по-големия библиографски ресурс или се прецени, че е от значение за ползвателите
на каталога по други причини.
Примери
. — (Die Reihe : Delikte, Indizien, Ermittlungen)
. — (Words : their origin, use, and spelling)
. — (English linguistics, 1500-1750 : a collection of facsimile reprints)
. — (Collection I.P.N. : les industries, leurs productions, leurs
nuisances)
. — (Old Ordnance Survey maps : the Godfrey edition)
. — (Die Gitarre : Stücke europäischer Meister)
. — (Introduction to technology : medieval to modern times)
6.3.2.
Когато основното заглавие се състои от общо и подчинено заглавие, допълнението към заглавието, отнасящо се към подчиненото заглавие, може да се даде
след него. Допълнение към заглавието, което се отнася до общото заглавие, се пропус
ка или се посочва в област 7.
Примери
. — (Pricing and buying. Module 5, Patterns : automobile prices)
. — (Enquêtes et recherches statistiques. Canada)
Пояснение: Допълнение към заглавието, отнасящо се до общото заглавие: Travaux en cours.

6.3.3.
Сведение за изданието, което се отнася до серия или подсерия, се посочва
като допълнение към заглавието, когато е необходимо за идентификация на серията.
То се представя в съответствие с указанията в област 2.
Примери
. — (Sammlung Göschen : 2. Ausg.)
. — (National atlas : separate sales ed.)
. — (Computer simulation models : 2nd ed.)
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6.4. 	Сведение за отговорност, отнасящо се до серия или до
многочастен монографичен ресурс
6.4.1.
Когато основното заглавие на серия или на многочастен монографичен
ресурс е родов термин, се посочва първото сведение за отговорност. В други случаи
първото и следващите сведения за отговорност се посочват, ако са необходими за
идентификация на по-големия библиографски ресурс или се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога по други причини. Може да се посочват паралелни
сведения за отговорност.
Примери
. — (Map supplement / Association of American Geographers)
. — (Research monographs / Institute of Economic Affairs)
. — (Sämtliche Werke / Thomas Mann)
. — (Collected software / American University, English Language
Institute)
. — (Technical report / Forest Engineering Research Institute of
Canada = Institut canadien de recherches en génie forestier)
. — (Miscellaneous report / Geological survey of Canada = Rapport
divers / Commission géologique du Canada)
. — (Dzieła wszystkie = Complete works / Fryderyk Chopin)
. — (Research reports / Canadian Transport Commission, Research
Branch = Commission canadienne des transports, Direction de la
recherche)
. — (交響曲全集 / ベートーヴェン）
. — (연구총서 / 한국교회연구소)
6.4.2.
Когато основното заглавие се състои от общо и подчинено заглавие, сведението или сведенията за отговорност, ако се посочват, се изписват в съответствие с
указанията в 1.4.5.12.
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6.5. 	Международен стандартен номер на серия или на
многочастен монографичен ресурс
Задължителен, когато го има
6.5.1.
Международен стандартен номер на серия или на многочастен монографичен ресурс, от който ресурсът е част, се посочва, ако е известен, предхождан от
обичайното означение.
Примери
. — (Graeco-Roman memoirs, ISSN 0306-9222)
. — (Transactions of the Royal Society of Edinburgh, ISSN 00804568)
. — (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861)
. — (Elsevier’s interactive anatomy, ISSN 0929-2225)
. — (Manuskripte des Geographischen Instituts der FU Berlin, ISSN
0170-6268)
. — (Spiritualités vivantes. Série Christianisme, ISSN 0291-9044)
. — (Historia de España. ISBN 978-84-413-2761-0)
6.5.2.
Когато основното заглавие на серия или на многочастен монографичен
ресурс е съставено от общо заглавие или основна серия и подчинено заглавие, ISSN
на общото заглавие или на основната серия се пропуска в област 6 и може да се посочи в област 7 (виж 7.6.1).
Примери
. — (Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 04759923)
Забележка: ISSN на основната серия: ISSN 0475-9915
. — (Classic orators. Europe, ISSN 0082-927X)
Забележка: ISSN на основната серия: ISSN 0081-1236
. — (Der Landkreis. Ausgabe Hessen, ISSN 0340-3246)
Забележка: ISSN на основната серия: ISSN 0342-2259
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6.6.
Номерация в серия или в многочастен монографичен ресурс
6.6.1.
Номерацията на ресурса в серията или в многочастния монографичен ресурс се посочва така, както е дадена на източника на информация. Може да се използват стандартни съкращения. С арабски цифри се заместват изписаните с други видове
цифри или с думи номера. Когато номерацията на ресурса е съставена от римски и
арабски цифри, те се предават така, както са в ресурса.
Примери
. — (Historic instruments at the Victoria and Albert Museum ; 4)
. — (Russian titles for the specialist, ISSN 0305-3741 ; no. 78)
. — (Труды Московского общества испытателей природы ; т. 41)
. — (Studia islandica ; 13. hefti)
. — (La bibliothéque bleue entièrement refondue & considérablement
augmentée ; no 3)
. — (Collection des plans anciens de Paris ; 1)
. — (Plan net ; S75)
. — (Carte de la Région Ile-de-France ; X-3)
. — (Eulenburg general music series ; 705)
. — (Musik alter Meister ; Heft1)
. — (Forsytesagaen ; 1)
. — (A Sunday Times guide to Shakespeare’s characters ; 7)
. — (At-a-flash time line cards ; set 2)
. — (Beatrix Potter jigsaw puzzles ; no. 1)
. — (Multimedia learning series ; vol. 2)
. — (Visit Canada series ; vol. C)
. — (Computer simulation games ; module 5)
. — (Liederblätter deutscher Jugend, ISSN 0342-4820 ; Heft 22)
. — (合唱名曲コレクション ; D11）
. — (일론의 땅 시리즈 ; 3탄)
. — (文科紀要 / 東北大学教養部, ISSN 0495-7210 ; 10集)
. — (우리문학연구 총서, ISSN 1229-7429 ; 2)
6.6.2.
Когато основното заглавие на по-големия библиографски ресурс се състои от общо заглавие и подчинено заглавие или подсерия, номерацията на общото
заглавие се пропуска и номерацията на подчиненото заглавие или на подсерията се
посочва след подчиненото заглавие или след подсерията. Номерацията на общото заг
лавие може да се отбележи в област 7.
Примери
. — (Publications of the University of Manchester. Administration
series ; no. 1)
Забележка: Номерация в основната серия: 244
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. — (Geological research reports. Map series ; no. 3)
Забележка: Номерация в основната серия: 135
. — (Das Erbe deutscher Musik. Abteilung Oper und Sologesang ; Bd.
8)
Забележка: Номерация в основната серия: 68
. — (Arte moderna straniera. Serie C, Disegnatori ; n. 1)
Забележка: Номерация в основната серия: № 8
6.6.3.
Многочастен монографичен ресурс, който е част от серия
Когато частите на многочастен монографичен ресурс, включен в серия, са номерирани и номерацията е непрекъсната, посочват се номерата на първата и на последната
част, свързани с тире. Ако номерацията не е последователна, се посочват номерата на
всяка от частите, разграничени със запетаи.
Примери
; vol. 11-15
; vol. 131, 145, 152
; 4-7
; 2, 6, 13
; A-F
; vol. 10-13
; A, C, M
; 2051-2059
6.6.4.
Ако номерацията е на повече от един език, тя се посочва след основното
или паралелното заглавие на съответния език.
6.6.5.
Периодично издание, което е част от серия
6.6.5.1.
Когато всички броеве или части на периодично издание, което е част от
серия или подсерия, имат един и същ номер в серията, този номер се посочва в сведението за серия.
Пример
. — (Public Health Service publication ; no. 1124)
Пояснение: Всички томове на годишното издание Bibliography on
smoking and health имат един и същ номер на серията.

6.6.5.2.
Ако всеки от броевете или частите на периодично издание, което е част
от серия, има различна номерация, тя не се посочва в област 6. Номерацията може да
бъде обяснена в област 7.
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7. ОБЛАСТ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ
Уводна бележка
Областта на забележките съдържа всяка описателна информация, която не е посочена
в другите области на описанието, но е преценена като значима за ползвателите на
библиографските записи. Забележките поясняват и допълват описанието в другите
области и може да се отнасят до всяка особеност на ресурса. Забележките може да
разкриват и библиографската история на ресурса и да посочват връзки с други ресурси.
Когато в забележка се препраща към друг ресурс, трябва да се даде достатъчна информация за неговата идентификация. В зависимост от ресурса и контекста на забележката тази информация може да бъде различна. За продължаващи ресурси може
да се цитира ключово заглавие и ISSN. В други случаи може да се цитира основното
заглавие и сведението за отговорност или други библиографски подробности.
Поради своето естество забележките не се изброяват изчерпателно, а се групират в
категории, отговарящи на областите на ISBD. Освен забележките, които се отнасят до
отделните области, може да има и забележки, които не отговарят на конкретна област
на ISBD.
Забележките и тяхната последователност не са задължителни освен в случаите, когато тяхната употреба е предвидена изрично. По преценка на агенцията за каталогизация две или повече забележки може да се съчетават в една.
Съдържание
7.0. Забележки за областта на формата на съдържанието и вида на носителя
и за особени видове материали
7.1. Забележки за областта на заглавието и сведенията за отговорност
7.2. Забележки за областта на изданието и библиографската история на ресурса
7.3. Забележки за областта на специфичната характеристика на материала
или вида на ресурса
7.4. Забележки за областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др.
7.5. Забележки за областта на описанието на материала
7.6. Забележки за областта на серията и на многочастните монографични
ресурси
7.7. Забележки за съдържанието
7.8. Забележки за областта на идентификатора на ресурса и условията за
разпространяване
7.9. Забележки за броя, частта, итерацията и др., които са основа на описанието
7.10. Други забележки
7.11. Забележки, отнасящи се до описвания екземпляр
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Установена пунктуация
За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2. Всяка забележка е разделена от следващата с точка, интервал, тире, интервал (. – ). Когато забележките се
изписват на отделни редове, тези пунктуационни знаци се пропускат или се заменят
с точка в края на забележката.
Препоръчва се в рамките на забележките, когато е уместно, да се спазва установената
пунктуация на областите 1–6. Например заглавието да се разделя от сведението за
отговорност с интервал, наклонена черта, интервал ( / ). Областите на описанието на
ресурс в забележка се разделят с точка и интервал.
Когато в областта на забележката се посочват ключовото заглавие и ISSN на периодично издание или продължаващ интегриращ ресурс, те се свързват с интервал, знак
за равенство, интервал ( = ). Когато се посочват основното заглавие и ISSN, ISSN се
предхожда от запетая, интервал (, ).
Установен източник
Всеки източник
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7.0. 	Забележки за областта на формата на съдържанието и вида
на носителя и за особени видове материали
7.0.1. 	Забележки за областта на формата на съдържанието и вида
на носителя
Забележките за областта на формата на съдържанието и вида на носителя може да се
посочват, ако се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога17.
7.0.2. 	Забележка с библиографско позоваване (По-стари
монографични ресурси)
Забележката с библиографско позоваване се посочва като първа забележка. Тя съдържа цитиране в стандартна и съкратена форма на списък на описани по-стари монографични ресурси. Забележката може да съдържа повече от едно позоваване.
Примери
. — Schramm, A., Bilderschmuck, v. 4, p. 10, 50, and ill.
. — ESTC S126474
Когато такава информация е достъпна, при описание на инкунабули тя трябва да се
посочва като забележка винаги, а при старопечатни книги е препоръчителна.
7.0.3.
Сведение за периодичност (Продължаващи ресурси)
Забележка за периодичността на периодично издание или на актуализациите на интег
риращ ресурс се прави, когато няма сведение за нея в област 1.
Примери
. — Двуседмично
. — Нередовно
. — Месечно (броевете за м. юли и август — обединени)
. — Актуализира се текущо
. — Четири пъти на тримесечие
. — Всяка трета седмица през учебната година
. — Актуализира се седмично
Когато в област 1 има сведение за периодичността, тя може да се повтори в област 7,
ако е необходимо да се посочи някаква допълнителна информация.
Пример
. — Седмично (10 броя на семестър)
Основно заглавие: The Mac weekly
Когато периодичността на продължаващ ресурс е неизвестна, се прави забележка с
текст „Неизвестна периодичност“.

17

Примери за подобни забележки може да се добавят, след като се натрупа опит с новата
област.

185

7

ISBD 2011

В забележка може да се посочат промени в периодичността на периодично издание
или актуализациите на интегриращ ресурс.
Пример
. — Тримесечно от 1975, № 1–
7.0.4.
Системни изисквания (Електронни ресурси)
Забележка за системните изисквания за използване на ресурса се дава като първа забележка за всички електронни ресурси с пряк достъп, когато е подходящо.
Тези изисквания може да включват една или повече технически спецификации, които обикновено се посочват в следната последователност и са предхождани от израза
„Системни изисквания:“ (или неговия еквивалент на друг език): наименование, модел и/или номер на машина/и, капацитет на паметта, наименование на операционната
система/и, софтуерни изисквания (включително език за програмиране), периферни
устройства, хардуерни (вътрешни) модификации, набор от символи. Всяко изискване
освен първото се предхожда от точка и запетая.
Когато ресурсът се състои от два или повече физически носителя (напр. мултимедиен
ресурс, съставен от електронен диск и видеодиск), може да се направят отделни забележки за системните изисквания, за да се отличат различните системни изисквания,
свързани с всеки физически носител. Като алтернатива агенцията за каталогизация
може да предпочете да направи една обща забележка за системните изисквания за
двата физически носителя.
Примери
. — Системни изисквания: Macintosh; at least 1 MB; System 6.0.5
or later; HyperCard version 1.0 or later; hard disk drive; videodisc
player (Pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000); RS232 cable
connector (from Macintosh to videodisc player)
Пояснение: Една забележка за системни изисквания за различни физически носители (електронен диск и видеодиск).

. — Системни изисквания за електронния диск: Macintosh; at least
1 MB; System 6.0.5 or later; HyperCard version 1.0 or later; hard
disk drive; connector cable (from Macintosh to videodisc player)
Пояснение: Различни забележки за системни изисквания за различни
физически носители.

. — Системни изисквания: Requires BinHex 4.0 to convert binary file
. — Системни изисквания: 386SX processor or higher; 2 MB RAM
(4 MB recommended); Windows 3.0 or higher; hard disk with 8 MB
free space; VGA adapter; col. monitor; mouse
. — Системни изисквания: UNIX workstation with Mosaic software
. — Системни изисквания: Philips Interactive compact disc (CD-I)
player with monitor
. — Системни изисквания: Без информация за системата
. — Набор от символи: UTF-8
. — Набор от символи: японски (ISO-2022-JP)
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7.0.5.
Начин на достъп (Електронни ресурси)
За всички електронни ресурси с отдалечен достъп се прави забележка за начина на
достъп.
Начинът на достъп се посочва като първа забележка, когато няма забележка за системните изисквания (виж 7.0.4). Данните се предхождат от израза „Начин на достъп:“
(или неговия еквивалент на друг език).
Примери
. — Начин на достъп: Система Lexis. Изисква абонамент за Mead
Data Central, Inc.
. — Начин на достъп: World Wide Web
. — Начин на достъп: Mikenet
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7.1. 	Забележки за областта на заглавието и сведенията за
отговорност
7.1.1.

Забележки за основното заглавие

7.1.1.1.
Източник на основното заглавие
Когато източникът на основното заглавие на печатен ресурс не е заглавната страница,
в забележка се посочва източникът, от който е взето.
Примери
. — Заглавие от корицата
. — Заглавие от колонтитула
. — Заглавие от издателски каталог
. — Заглавие от A list of maps of America / P.L. Phillips, p. 502
. — Заглавие, добавено от каталогизатора
За мултимедийни ресурси, звукозаписи, видеозаписи
и неподвижни и движещи се изображения:
Когато източникът на основното заглавие не е трайно свързан с ресурса, той
се посочва в забележка.
Примери
. — Заглавие от контейнера
. — Заглавие от притурка с описание
За електронни ресурси:
Източникът на основното заглавие се отбелязва винаги.
Примери
. — Заглавие от началния екран
. — Заглавие от ключа за кодовете
. — Заглавие от етикета на диска
. — Заглавие от първото представяне на информацията
. — Заглавие от заглавие на TEI
. — Заглавие от разпечатка на заглавния екран
. — Заглавие от лентата за съдържание на имейл
. — Заглавие от началната страница
7.1.1.2.
Забележки за варианти на заглавието
Забележки за варианти на заглавието се посочват, когато се прецени, че са от значение
за ползвателите на каталога.
Примери
. — Заглавие на гърба: Oliver!
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. — Транслитерирано основно заглавие: Zolotoj telenok
. — Заглавие на обложката: William Shakespeare, 1564–1964
. — Заглавие в лявото поле: Ville de Aix-les-Bains, Savoie
. — Заглавие на корицата: Schweinfurt Stadtplan
Основно заглавие на картата: Stadt Schweinfurt
. — Листовете за 1921–1924 са със заглавие: Official road map
of metropolitan district; 1930–1941: Greater metropolitan district;
1950–1963, Official road map New York and vicinity
Пояснение: Последните листове са със заглавие: New York City and
vicinity.

. — Заглавие от ключа за кодовете: New Democratic Party of
Ontario, 1967
. — Заглавие на контейнера: Interactive cells
. — Заглавие на допълнителна заглавна страница: To the English
gentrie
. — Име на файла: DUB.1
. — Заглавие на втори заглавен екран: Personal finances and other
applications
. — Заглавие на етикета на диска: Journal of the U.S. House of
Representatives
Основно заглавие: Journal of the House of Representatives of the
United States
. — Текст над загл.: Bizmap navigator
Основно заглавие: Singapore yellow pages with electronic maps
. — Някои броеве имат заглавие и на немски: Hobbes OS/2
archiviert
Основно заглавие: Hobbes archived OS/2.
. — Заглавие на заглавната лента: Antarctic Meteorology Research
Center home page
. — Заглавие на гравирана заглавна страница: Dittionario italiano
. — Текст над загл.: „Un professionnel de l’auto vous dit ... “
Основно заглавие: „Je roule sans accident!“
7.1.1.3. 	Развиване на инициали, акроними и цифри в основното
заглавие
Когато основното заглавие се състои от или съдържа инициал или акроним (виж
1.1.3.3) и развитата форма на инициала или на акронима не е посочена в област 1,
(виж 1.3.3), тя може да се даде в забележка.
Примери
. — Развита форма на основното заглавие: Interrogation recording
and location system
Основно заглавие: IRLS
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. — Развита форма на основното заглавие: Kantoor en efficiency
Основно заглавие: K. en E.
Когато основното заглавие се състои от или съдържа цифри (виж 1.1.3.5), в забележка
може да се посочи развитата форма.
Пример
. — Развита форма на основното заглавие: Le zéro un
Основно заглавие: Le 01
7.1.1.4.

Промени в основното заглавие

7.1.1.4.1. Периодични издания
Значителни промени в основното заглавие на периодично издание налагат ново описание (виж A.2.6). За забележки за значителни промени в основното заглавие, които
са следствие на или предизвикват промени в библиографската му история, виж 7.2.
Забележки за незначителни промени на основното заглавие, които са станали след
първия или най-ранния брой или част, се посочват с номерацията на съответните броеве или части, когато това е необходимо за идентификация на периодичното издание
или се прецени, че по други причини е от значение за ползвателите на каталога. Като
алтернатива се прави забележка, в която се посочва, че в основното заглавие има
различия. Когато отделни броеве или части имат различни заглавия, това може да се
посочи в обща забележка.
Примери
. — Броевете за 1999- със заглавие: Annual report on pipeline
safety
Основно заглавие на по-ранен брой: Annual report of pipeline safety
. — Броевете за ян. 1928-юли 1952 със заглавие: The magazine
antiques; броевете за август 1952-февр. 1971 със заглавие:
Antiques; броевете за март 1971- със заглавие: The magazine
antiques
Основно заглавие на по-ранен брой: Antiques
. — Някои броеве със заглавие: Viet-Nam bulletin
Основно заглавие на по-ранен брой: Vietnam bulletin
. — Някои броеве със заглавие: SLIS newsletter
Основно заглавие на по-ранен брой: Newsletter
. — Томовете за 1995- със заглавие: Tax strategies for corporate
acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures, financings,
reorganizations, and restructuring (с незначителни различия)
Основно заглавие на по-ранен брой: Tax strategies for corporate
acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures and other
strategic alliances
. — Броевете за окт./дек. 1995- със заглавие: African woman &
health
Основно заглавие на по-ранен брой: African women & health
. — Заглавието е изменено незначително
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7.1.1.4.2. Интегриращи ресурси
Правят се забележки за заглавия на предишни итерации на същия интегриращ ресурс.
Примери
. — История на заглавието: Australian industrial safety, health &
welfare, 1979-март 1996
. — Предишни заглавия: Euroinfo international (прегледано на 10
май 1998); Telephone directories international (прегледано на 9
септ.1999)
7.1.1.4.3. Многочастни монографични ресурси
Ако основното заглавие на многочастен монографичен ресурс се промени в част или
в части, публикувани след частта, избрана за основа на описанието, новото заглавие
се посочва в забележка.
Пример
. — Заглавие от т. 4- : Histoire de la Grande-Bretagne
Основно заглавие: Histoire de l’Angleterre
7.1.2. 	Забележки за естеството, обхвата, формата,
предназначението или езика на ресурса
7.1.2.1.
Ако естеството, предназначението, обхватът или литературната, художествена или музикална форма не проличават от други елементи на описанието, те
може да се посочат в забележка.
Примери
. — Пиеса в 3 действия
. — Стихотворения
. — Теза (докторска) — Freie Universitat Berlin, 1973
. — Компютърна игра
. — Компютърна програма
. — Програма за представленията през сезона
Основно заглавие: City Theatre
. — Английски мадригали
. — Две пиеси за китара
. — За струнен оркестър или струнен квартет
. — За 4-6 гласа
. — Първоночална за пиано
. — Документална продукция
. — Историческа хронологична таблица
. — Интерактивна приключенска игра
. — Компютърна таблица с възможности за обработка на текст и
графика
. — Симулационен модел на икономиката на САЩ, изграден по
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Уортънския иконометричен прогностичен модел
. — Комбинирана система за анализ на временни редове и чертане на графики
. — Програма за обработка на сиви полутонови изображения
. — Новинарска служба в интернет
. — „Не за навигация“
. — Показва епархии
. — Показва имена на собственици на сгради и друга недвижима
собственост
. — Показва разстояния по въздушна линия от сградата на общината
. — Показва и минерални залежи
Пояснение: Заглавие на картата „Road map ... “

. — Показва южната граница на полярния ден
7.1.2.2.
Забележки за езика
Забележка за езика е необходима само ако езиковото съдържание е от значение и от
други елементи в описанието не може да се заключи за езика на съдържанието.
Примери
. — Легенда на английски, френски и немски
. — Легенда на 12 езика
. — Текст на гръцки, английски и немски. Наименованията на места на гръцки и на транслитериран на латиница гръцки език.
. — Текст на английски и френски
. — Предговор на датски и английски
. — Екранът се показва на френски и английски
. — Паралелни текстове на италиански и френски
. — Статии на английски или японски. Резюмета на английски
. — Текст на немски. Резюмета и съдържания на руски и френски
. — На азербайджански (кирилица)
. — Озвучен на английски
. — С опция за субтитри
7.1.3. 	Забележки за паралелно заглавие и паралелно допълнение
към заглавието
Паралелни заглавия и паралелни допълнения към заглавието може да се посочват в
забележка, когато не са отразени в област 1.
Примери
. — Броевете за юли/авг.1962-септ./окт. 1966 със заглавие и на
китайски: Wen hua
. — Броевете за окт. 1975- със заглавие на английски: The halfyearly law review
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Пояснение: Паралелно заглавие на английски език в по-ранни броеве:
Law quarterly review.

. – Заглавие на още четири езика
. – Заглавие на френски от заглавния екран: Les techniques de la
prévision à court terme
. – Заглавие на допълнителна заглавна страница: Introduction à la
langue française
. – Заглавие на английски от контейнера: The four seasons
. – Допълнение към заглавието от контейнера: Songs of
redemption
За периодични издания и многочастни монографични ресурси:
Информация за паралелни заглавия или паралелни допълнения към заглавието
от по-късни части на периодично издание или многочастен монографичен ресурс може да се посочи в забележка заедно с номерацията на съответните броеве
или части, когато се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
Като алтернатива може да се направи забележка за различия в паралелните
заглавия и/или паралелните допълнения към заглавието (виж 1.2.5.6, 1.3.4.9).
За интегриращи ресурси:
Информация за паралелни заглавия или паралелни допълнения към заглавието в по-ранни итерации на интегриращ ресурс (включително за отсъствието
на паралелно заглавие или заглавия в по-ранни итерации) може да се посочи
в забележка, когато се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога
(виж 1.2.5.6, 1.3.4.9).
7.1.4.
Забележки за сведенията за отговорност
Забележките за сведенията за отговорност може да съдържат:
• сведения за отговорност, взети извън ресурса, неговия контейнер или съпроводителен материал;
• забележки за вариантни или развити форми на имената на лица или колективни
органи, забележки за псевдоними, забележки за лица или колективни органи,
свързани с произведението, които не могат да се включат в други области на
описанието (например, понеже не е уточнена тяхната функция);
• сведения за отговорност, отнасящи се до приложения и други съпроводителни
материали, които са дадени в ресурса, но не са на установения източник на информация (виж 1.4.4.4);
• забележки за постановка, инструментация и др. на представления на сценични
произведения
• сведения за лица или органи, свързани с техническото производство, админис
тративни и консултативни функции по отношение на произведението.
Примери
. — Приписва се на Джонатан Суифт
. — От Волтер
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. — Чертежи от Gordon Davey
. — Пълното име на автора: Mignon Good Eberhart
. — Пълното име на института: Professional Institute of the Public
Service of Canada
Основно заглавие: Journal of the Professional Institute
. — Текст над заглавието: Dept. of Defence
. — Броеве [1]— съставени от: Truong Ky
. — Приписва се на Blaeu by C. Koeman в: Atlantes Neerlandici,
vol...., p...
. — Изготвено от State Highway Dept. 1925-1948; изготвено
от General Drafting Co. 1949-1955; изготвено от Engineering
Services 1965; изготвено от National Survey 1961-1962; изготвено от State Highway Dept. 1963-1969; изготвено от Dept. of
Transportation 1970—
. — „Ground control was supplied by U.S. Coast and Geodetic
Survey“
. — „Plotted ... by G. Petrie and D.P. Nicol, University of Glasgow,
1965. Field reconnaissance, 1962, and geomorphological
interpretation by R.J. Price as part of Project No. 1469 of the
Institute of Polar Studies, the Ohio State University“
. — Чертежи от Inigo Jones
. — Истинското име на автора: Alexander Wolcott
. — Надпис върху етикет на контейнера: The Schools Council
. — Данните събрани съвместно с Christiane Klapisch, École
pratique des hautes études, Paris
. — Анимация Gary Simski ; консултации Micro Industries
. — Проектант на системен софтуер, Henry Letow ; звук, LF
Acoustics
. — Надпис върху етикет на контейнера: Arizona Arts and Science
Council
. — Съдържанието разработено от Charles Lytle и William Surver ;
видеодискът и структурата на данните в хиперкартата проектирани от J. Mark Turner ; структурата на данните в хиперкартата
програмирана от Helen Brooks
. — Презентатор и есеист: Alan Rich
. — Програмист Leslie Olfson ; наръчник от Jean Fakourey
. — Изпълнено на пиано Erard concert grand от 1841
. — Адаптация Louis Daquin и André Cerf ; диалог Roger Vaillant ;
музика Jean Wiener ; звук Lucien Legrand ; декори Paul Bertrand ;
Madeleine Robinson (Julie Moret), Albert Préjean (Leon Bouquinquant),
Roger Pigaut (Pierre Bouquinquant), Jean Vilar (The Priest)
. — René Forest, виолончело (1во-2ро произведение) ; Anton
Hammer, валдхорна (3то произведение) ; RIAS-Sinfonietta Berlin
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; David Atherton (последните 2 произведения), Jiri Starek (останалите произведения), диригенти
7.1.4.1.

Промени в сведенията за отговорност
За многочастни монографични ресурси:
Ако след първата или най-ранната част на многочастен монографичен ресурс
има промяна в сведението за отговорност и новата информация е необходима
за идентификация или по други причини е преценено, че е от значение за
ползвателите на каталога, това се отразява в забележка.
За периодични издания:
Ако има промяна в сведението за отговорност в по-късни броеве на периодично издание, която не налага ново описание (виж A.2.7), и новата информация е необходима за идентификация или по други причини е преценено, че е
от значение за ползвателите на каталога, това се отразява в забележка.
За интегриращи ресурси:
Ако се прецени, че по-ранно сведение за отговорност, което вече не присъства в текущата итерация или е било в различна форма на по-ранна итерация,
е от значение за ползвателите на каталога, това се отразява в забележка. Ако
промените са многобройни, може да се даде обща забележка.
Пример
. — Предишен редактор: Matija Babić
. — Различни редактори

7.1.4.2.
Източник на сведението за отговорност
Ако сведение за отговорност е взето от различен от предпочетения източник на информация, източникът на сведението може да се посочи в забележка.
Пример
. — Сведението за автора, взето от гърба на заглавната страница
За по-стари монографични ресурси:
Ако сведението за отговорност не е разположено непосредствено след сведението за заглавие на предпочетения източник на информация, неговото местоположение се посочва в забележка. Сведения за отговорност, взети от източник извън
ресурса, се посочват в забележка заедно с източника на тази информация.
Пример
. — Името на автора в горната част на заглавната страница
. — By Ezechiel Spanheim. Източник: Deutsches AnonymenLexikon / Michael Holzmann und Hanns Bohatta, Bd. 1, S. 409,
Nr. 11863
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7.2. 	Забележки за областта на изданието и библиографската
история на ресурса
7.2.1.
Източник на сведението за изданието
Източникът на сведения за изданието или на сведение за отговорност, отнасящо се до
изданието, може да се посочи в забележка.
За по-стари монографични ресурси:
Когато информацията за изданието не е взета от установения източник на
информация или от част от предпочетените източници на информация, която
предхожда заглавието и сведението за отговорност, източникът, от който е
получена информацията, се посочва в забележка.
Пример
. — Сведение за изданието от издателското каре
За електронни ресурси:
Ако сведението за изданието на електронен ресурс е взето от различен източник от източника на основното заглавие, източникът на сведението за изданието се посочва в забележка.
Примери
. — Сведение за изданието от брошурата
. — Сведение за изданието от етикета на диска
7.2.2.

Промени в областта на изданието
За периодични и многочастни монографични ресурси:
Промени в сведенията за изданието в брой или част, публикувани след броя
или частта, избрани за основа на описанието, които не налагат ново описание, се посочват в забележка, когато се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога.
За интегриращи ресурси:
По-ранни сведения за изданието, които вече не са част от текущата итерация или са били в различна форма на по-ранна итерация и не налагат ново
описание (виж A.2.7.2), се посочват в забележка, когато се прецени, че са от
значение за ползвателите на каталога.

7.2.3.
Библиографска история на ресурса
Може да се правят забележки, отнасящи се до описваното издание или до библиографската история на произведението.
Примери
. — Публикувано първоначално: London : J. Tonson, 1747
. — Издадено първоначално през 1965
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. — Публикувано по-рано като: The players of Null-A. London :
Dodson, 1970; публикувано първоначално като: The pawns of
Null-A. New York : Street and Smith, 1948
. — По-рано достъпно като: CAS 675
. — Препечатка на второто издание: London : [s.n.], 1760
. — Отпечатък от: Physical review ; 2nd series, т. 70, № 5-6, 1 и 15
септември 1946
. — Репродукция от картата, публикувана от Nicolas Berey в Париж
през 1663 г.
. — Репродукция на: Johannis Hevelii Uranographia totum coelum
stellatum. Gedani, 1690
. — Факсимилна репродукция на първото издание: St. Omer : [s.n.],
1610
. — Факсимилна репродукция от ръкописен оригинал в National Map
Collection, Public Archives of Canada
. — По едноименната книга от Ludwig Bemelmans
. — По: The treasure of Franchard / by Robert Louis Stevenson
. — Адаптация на: Draculus. 1994
. — Поправена версия на филмовата лента, издадена през 1969 г.
под заглавието: Maps and atlas survey
. — Редактирана версия на кинофилм от 1972 г., озаглавен: The
miracle of Bali : a recital of music and dancing
. — „Information from official map reproduced under Government
Printer’s Copyright No. 4219 on 9/10/69“
. — Копие на оригинал от Archivo General de Indias, Sevilla
. — Програма, издадена първоначално от Educational Software през
1994
. — Електронна версия на печатна публикация, издадена през 1989 г.
. — Дигитална репродукция на публикацията, издадена през 1522 г.
. — По-ранните части от текста от 1984 и 1987 г. са дигитализирани
и са достъпни онлайн
. — Повтаря проучване от 1993 г., ръководено от автора
. — На контейнера: Multimedia master version of the original 1985 two
videodisc version
. — Ресурсът копиран през октомври 1996 г. от локална мрежа
. — Поправено издание на: Mental capacity : medical and legal
aspects of the aging. 1977
. — „Map based on uncontrolled aerial photograpy flown 1972. Map
field checked 1973“
. — Първоначално издаден като част от Environmental science
series
. — Запис, направен в London, Abbey Road, студио № 1, август 1965

197

7

7.2.4.

ISBD 2011

Връзки с други ресурси

7.2.4.1.
Преводи
Когато е известно, че произведението, съдържащо се в ресурса, е превод, оригиналното заглавие на ресурса или когато е уместно, ключовото заглавие и ISSN се посочват
в област 7 (виж и 1.2.4). Когато е известно, че преводът е на определено издание на
произведение със свое собствено заглавие, на първо място може да бъде посочено
това заглавие, последвано от оригиналното заглавие на преведеното произведение.
Когато ресурсът е съставен от няколко отделни произведения, забележките за превода
може да се включат в забележката за съдържание.
За забележки за езика на заглавието виж 7.1.2.2.
За издания на ресурс, които излизат едновременно на различни езици, виж 7.2.4.3.
Примери
. — Превод на: La muerte de Artemio Cruz
. — Публикувана първоначално като: Five on Kirrin Island again
. — Превод на: Gulliver’s travels
. — Оригинално заглавие: Dissertatio physica de natura et remediis
fulminum
. — Оригинално заглавие: North Land footprints, or, Lives on Little
Bent Tree Lake. Превод от френски
Пояснение: Оригиналният английски текст е преведен първо на френски, след това на хърватски.

. — Оригинално заглавие: Kira kira hikaru; translated into Finnish
from the English translation: Twinkle twinkle
. — Превод на: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311
Основно заглавие: Soviet radiochemistry
7.2.4.2.
Репродукции
Когато ресурсът е точно копие на друг ресурс (например факсимилна или друга фотографска (или микрофотографска) репродукция на печатно заглавие, копие върху
касета на звукозапис от диск, репродукция на кинофилм върху видеолента, дигитална
версия) това се посочва в забележка (виж А.2.5). Посочва се заглавието на оригиналния ресурс (когато е различно от заглавието на репродукцията) и подробности за
неговото публикуване. Може да се посочи и периодичността на оригиналния ресурс.
Примери
. — Репродукция на месечното издание, Paris : Librairie Rouquette
Области 1-5: Le banquet. — Reprod. [en fac-sim.]. — No 1 (mars
1892)-no 8 (mars 1893). — Genève : Slatkine, 1971. — 23 cm
. — Репродукция на месечното, по-късно двумесечното издание,
Paris : H. Lemoine
Области 1-5: Le pianiste : [journal spécial, analytique et instructif].
— [Reprod. en fac-sim.]. — 1 (1833/34)-2(1834/35). — Genève :
Minkoff, 1972. — Portr. ; 31 cm
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. — Факсимилна репродукция. Публикувана първоначално:
London : R. Walton, [1654]
Област 4: London : London Topographical Society, 1898
. — Микрографска репродукция. Публикувана първоначално:
Porto : Tércio de Miranda, 1910-1932
Област 4: Lisboa : Biblioteca Nacional, 1986-1988
. — Дигитална репродукция. Публикувана първоначално: Impressa
Romae : per B[ernardinum de] V[italibus], 1522
Област 4: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005
. — Репродукция на микроформа. Оригинално издание: xiv, 624 p.
7.2.4.3.
Ресурси с различни издания
Когато ресурсът е едното от две или повече едновременно публикувани издания, отличаващи се частично по съдържание и/или език, названието на другото издание или
издания се посочва в забележка. Ако названието на другото издание или издания не е
леснодостъпно, се прави обща забележка. Обща забележка се прави и когато изданията са много на брой и не е подходящо да се изброят всички.
Примери
. — Издава се и като Early edition, 2-star edition, and 3-star edition
Област 2: Final edition
. — Издава се и като National edition
Област 2: City edition
. — Сведението за изданието се отнася до телевизионни предавания и радиопрограми
Пояснение: Излиза в много издания с един и същ редакционен материал. Телевизионните предавания и радиопрограмите отговарят на конкретните географски области.

. — Много издания
. — Публикува се и на френски и немски
. — Издание на английски на: Bulletin critique du livre français =
ISSN 0007-4209
Основно заглавие: New French books
7.2.4.4.
Ресурси с приложения, притурки и др.
Когато описваният ресурс има две или повече приложения и/или притурки, в забележка може да се посочи заглавието или ако е уместно, ключовото заглавие и ISSN на
приложението и/или притурката.
Примери
. — Приложение: Journal of the Royal Numismatic Society = ISSN
0307-8019
Основно заглавие: Numismatic chronicle
. — Приложение: Das kleine Blatt
Основно заглавие: Der Kreis
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. — Включва текст на английски и френски с описание на геологията на областта
. — Включва показалец на населените места и таблица на разстоянията
Когато приложенията са многобройни, може да се даде обща забележка за тяхното
съществуване.
Примери
. — 8мо–10то изд., актуализирани с тримесечни и годишни кумулативни приложения
. — Многобройни приложения
7.2.4.5.
Приложение към или притурка в
Когато ресурсът е приложение към или притурка в друг ресурс, в забележка се посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на главния ресурс.
Примери
. — Приложение към: Philosophical magazine = ISSN 0031-8086
Основно заглавие: Advances in physics
. — Приложение към: La lettre du maire = ISSN 0395-0182
Основно заглавие: La lettre du maire (Paris). Textes et documents
. — Приложение към: Der Kreis
Основно заглавие: Das kleine Blatt
. — Притурка в: Transport public = ISSN 0249-5643
Основно заглавие: Action transport
7.2.4.6.
Други връзки
Може да се правят забележки за други видове връзки между описвания ресурс и други ресурси, ако е уточнено естеството на връзката и заглавията, ключовите заглавия и
ISSN на другия ресурс или ресурси.
Когато два или повече ресурса са публикувани заедно, всеки ресурс се описва отделно,
а към всяко от описанията може да се посочи в забележка, че са публикувани заедно.
Примери
. — Публикувано с: Sugar industry abstracts
Основно заглавие: La sucrerie belge ...
. — Публикувано с: La sucrerie belge
Основно заглавие: Sugar industry abstracts ...
. — Т. 4, № 1- публикуван в: Driftwood Public Library gazette
Основно заглавие: Newsletter / Friends of Driftwood Public Library
Пояснение: Предишните броеве са публикувани отделно.

. — Издадено с: G.T. Stockholm : Rumstedt, 1812; N.T. 4th ed.,
Stockholm : Rumstedt, 1811. Издадени са и поотделно
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7.2.4.7.

7.2

Връзки между продължаващи ресурси

7.2.4.7.1. Продължение
Ако продължаващ ресурс е продължение на друг продължаващ ресурс, в забележка се
посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на предишния ресурс с въвеждащия израз „Продължение на:“ (или неговият еквивалент на друг език).
Пример
. — Продължение на: Monthly Scottish news bulletin = ISSN 0307-5273
Основно заглавие: Pointer
Ако продължаващ ресурс е продължен от друг продължаващ ресурс, в забележка се
посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на следващия ресурс с въвеждащия израз „Продължен от:“ (или неговия еквивалент на друг език).
Пример
. — Продължен от: Annual report of the General Manager - Transport
Department, Glasgow Corporation = ISSN 0308-4140
Основно заглавие: Report of the General Manager for the year ... /
presented to the Glasgow Corporation Transport Committee
7.2.4.7.2. Сливане
Ако продължаващ ресурс е резултат от сливането на два или повече други продължаващи ресурса, в забележка се посочват заглавията или ключовите заглавия и ISSN на
предишните продължаващи ресурси с въвеждащия израз: „Сливане на:“ (или неговия
еквивалент на друг език).
Примери
. — Сливане на: British abstracts. B 1, Chemical engineering, fuels
metallurgy, applied electrochemistry and industrial inorganic
chemistry = ISSN 0365-8740; и на: British abstracts. B 2, Industrial
organic chemistry = ISSN 0365-8929
Основно заглавие: Journal of applied chemistry. Abstracts
. — Сливане на: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; и
на: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
Основно заглавие: Nordia tiedonantoja / Oulun yliopiston maantieleen
laitos
. — Сливане на: Emmenthaler Blatt; и на: Neue Berner Zeitung
Основно заглавие: Berner Zeitung
Ако продължаващ ресурс се е обединил с един или повече продължаващи ресурси и
след сливането се е получил нов продължаващ ресурс, в забележка се посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на всеки от другите продължаващи ресурси с
въвеждащия израз „Слято с:“, последван от думата „в“ (или техните еквиваленти на
друг език) и заглавието на новия ресурс.
Примери
. — Слято с: Journal of the British Ceramic Society = ISSN 05245133; в: Transactions and journal of the British Ceramic Society =
ISSN 0307-7357
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Основно заглавие: Transactions / British Ceramic Society
. — Слято с: Gran vía; в: Revista Gran vía de actualidades, artes y
letras
Основно заглавие: Revista de actualidades, artes y letras
. — Слято с: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529; в:
Nordia tiedonantoja (1995) = ISSN 1238-2078
Основно заглавие: Nordia tiedonantoja. Sarja A
. — Слято с: L’exportation en pratique; в: Commerce extérieur Suisse
Основно заглавие: Euro centre Suisse
7.2.4.7.3. Разделяне или отделяне
Ако продължаващият ресурс е нов, получен от разделянето на продължаващ ресурс на
два или повече продължаващи ресурса, в забележка се посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на предишния продължаващ ресурс, от който е бил отделен, с
въвеждащия израз „Частично продължение на:“ (или неговия еквивалент на друг език).
Пример
. — Частично продължение на: Proceedings - Institution of
Mechanical Engineers = ISSN 0020-3483
Основно заглавие: Proceedings / Institution of Mechanical Engineers.
Part 2
Може да се посочат и подробности за останалите продължаващи ресурси, резултат
на разделянето.
Ако продължаващ ресурс се разделя на два или повече продължаващи ресурса, в забележка се посочват заглавията или ключовите заглавия и ISSN на получените от
разделянето продължаващи ресурси с въвеждащия израз „Разделено на:“ и думите „и
на:“ (или техния еквивалент на друг език).
Примери
. — Разделено на: Comparative biochemistry and physiology. A,
Comparative physiology = ISSN 0300-9629; и на: Comparative
biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry = ISSN
0305-0491
Основно заглавие: Comparative biochemistry and physiology
. — Разделено на: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; и
на: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
Основно заглавие: Nordia tiedonantoja / Pohjois-Suomen
maantieteellinen seura
Ако продължаващ ресурс се е отделил от друг продължаващ ресурс, в забележка се
посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на продължаващия ресурс, от който той е бил част, с въвеждащия израз „Отделен от:“ (или неговия еквивалент на друг
език).
Пример
. — Отделен от: Boekengids
Основно заглавие: Jeugdboekengids
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7.2.4.7.4. Поглъщане
Ако продължаващ ресурс е погълнал един или повече продължаващи ресурси, запазвайки заглавието си, в забележка се посочва заглавието или ключовото заглавие и
ISSN на всеки погълнат продължаващ ресурс с въвеждащия израз „Поглъща:“ (или с
неговия еквивалент на друг език).
Примери
. — Поглъща: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915
Основно заглавие: Philosophical magazine
. — Поглъща: Panorama congiunturale
Основно заглавие: Notizie economiche UBS
Ако продължаващ ресурс е бил погълнат от друг продължаващ ресурс, в забележка
се посочва заглавието или ключовото заглавие и ISSN на поглъщащия продължаващ
ресурс с въвеждащия израз „Погълнат от:“ (или с неговия еквивалент на друг език).
Примери
. — Погълнат от: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667
Основно заглавие: Marketing forum
. — Погълнат от: Journal d’agriculture Suisse
Основно заглавие: Le cultivateur de la Suisse romande
В забележката може да се включи и датата, когато е извършено поглъщането, ако се
прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
Примери
. — Погълнато през 1827 г. от: Annals of philosophy = ISSN 03654915
Основно заглавие: Philosophical magazine
. — Погълнато през 1975 от: Quarterly review of marketing = ISSN
0307-7667
Основно заглавие: Marketing forum
7.2.4.7.5. Серии с подсерии
Ако периодично издание има подсерии със самостоятелни заглавия, в забележка може
да се посочи заглавието или ключовото заглавие и ISSN на всяка от подсериите.
Пример
. — Подсерия: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos de
investigación social
Основно заглавие: Documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias
Когато тези подсерии са многобройни, за тях може да се направи обща забележка.
Пример
. — С много подсерии
7.2.4.7.6. Подсерии
Когато описваното периодично издание е подсерия, подробностите за главната серия
се посочват в област 6, а не в област 7.

203

7

ISBD 2011

7.3. 	Забележки за областта на специфичната характеристика на
материала или вида на ресурса
7.3.1.
Математически данни (Картографски ресурси)
В забележка може да се посочват математически или картографски данни, които допълват или разясняват данните от област 3.
Примери
. — „This map is constructed by using a special projection system that
gives a perspective effect while the immediate lake area remains in
scale“
. — Мащаб на оригинала около 1:1 300
Пояснение: За увеличена въздушна снимка.

. — Ориентирана от север вдясно
. — Основни меридиани: Феро и Париж
. — „Statute miles Mercator projection“
. — Релефът изобразен чрез контури, щрихи и градирани нюанси
. — Релефът и дълбочините, изобразени с щрихи
. — Релефът, изобразен картинно и с щрихи. Дълбочината — чрез
измервания и контури
. — „Ekvidistance 50 m“
. — Дълбочината, измерена в клафтери
7.3.1.1.
За звездните карти първата забележка, отнасяща се до областта на математическите данни, е забележката за магнитуд. Терминът „ограничен магнитуд“ или
неговият еквивалент на друг език е последван от цифра, която не трябва да е по-голяма от 22.
Пример
. — Ограничен магнитуд 3.5
7.3.1.2.
За фотографски и дистанционни изображения първата забележка за областта на математическите данни е забележката, отнасяща се до този вид на ресурса.
Примери
. — f6.016 инча, височина. (ориг.) 8000 стъпки
Пояснение: За увеличаване на въздушна фотография.

. — f5.944 инча, височина 12 000 стъпки
. — MSS Bands 3 и 4

Пояснение: За сателитна дистанционна снимка.

7.3.1.3.
Дигитални картографски ресурси
Информацията, отнасяща се до дигитално графично изображение, която не е включена в област 3, може да съдържа подробности за метода на дигиталното графично
изображение, напр. метода на непряко позоваване (т.е. видове географски признаци,
схеми за адресиране или други начини за препращане към местоположения) и топологично ниво, геопространствени референтни данни (координатна система, геодезична
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система) с допълнителна информация за качеството, структурата на нивата, формата
на разпространяване, геодезичните параметри на данните в него и др.
За електронен ресурс може да се посочват видът на данните (напр. растер, вектор, точка), видът на обекта (напр. точка, линия, полигон, пиксел), броят на обектите, използвани за представяне на пространствена информация, и наименованието на формàта
(напр. дигитален пренос на данни).
Вид на данните. Идентифицира се методът на пряко позоваване (т.е. системата от
обекти), използван за представяне на пространството в електронния ресурс (напр.
растерна графика, векторна графика, точка).
Тип на обекта. Посочва се специфичният тип на точката, растера и/или вектора, използвани в електронния ресурс. Повече типове се разграничават със запетая.
Брой на обектите
Брой на точки/вектори. Посочва се броят на точковите или векторни обекти
или на всеки тип обект, използван в електронния ресурс.
Брой на растерните обекти. Посочва се броят на редове х колони х воксели
(вертикални) в растерен електронен ресурс. Броят на редовете и колоните се
използва за правоъгълни растерни ресурси. Вокселите се използват за правоъгълни обемни растерни ресурси.
Формат. Посочва се наименованието на формата, в който е съхранен електронният
ресурс.
Примери
Точка : точка от обект
Вектор : мрежови вериги, непланарен граф
Растер : пиксел
Растер : пиксел ; TIFF
Вектор : точка, линия, полигон ; ARC/INFO експорт, версия 1.0
Вектор : дъга (70)
. — Референтно местоположение: заливните територии за период
от 100 години; заливните територии за период от 500 години
. — Географска система : координати ; десетични градуси
. — Североамериканска геодезична система от 1927 : елипсоид :
Кларк 1866 (голяма полуос: 6378206.4 ; сплескване: 294.98)
. — Формат на представяне: SUF2, DGN (формат MicroStation),
DXF, DWG (формат AutoCad); 9-инчова ролка с магнитна лента,
Exabite (касета 8 мм); малки файлове на диск
. — Разпространява се на 31-12-1992: Лист 9W, 9O, 14W, 14O,
15W, 19W, 19O, 20W (изкл. Texel); разпространение на лист или
част от него
. — Структура: Всички линейни сегменти имат възлови точки и
ако са със самостоятелна идентичност, те имат собствено кодиране; получените полигони (обекти) се кодират с помощта на
медицентър.
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За електронни ресурси може да се отбележи разделителна способност (резолюция),
изразена чрез големината в метри на най-малкия различим елемент в данните (обикновено големина на пиксел или разстояние между върховете).
Примери
. — Резолюция: 1 пиксел = 20 м
. — Резолюция: минимално разстояние между съседни върхове: 5
м от земната повърхност
7.3.2.
Сведение за музикален формат (Нотирана музика)
Тези сведения може да съдържат особености или различия между отделни части на
ресурса.
Пример
. — Частта за соло пиано няма сведение за музикален формат
7.3.3.
Номерация (Продължаващи ресурси)
7.3.3.1.
В забележка може да се посочат подробности, свързани с номерацията,
които не са представени в област 3, или да се даде обяснение за пропускането на тези
подробности (напр. неномерирана серия).
Примери
. — Спряло 1939–1945
. — Неномерирана серия
7.3.3.2.
Когато описанието не се прави по началния брой или част на периодично
издание, в забележка може да се посочи номерацията на първия брой или част, ако
тази информация е достъпна от други източници. Ако периодичното издание е спряло
да излиза, но в момента на описанието не се разполага с последния брой или част, в
забележка може да се посочи номерацията му (виж 3.3).
Пример
. — Започнало с: Т. 1, № 1 (1972)
. — Спряло с: Т. 1, № 6 (окт. 1974)
. — Започнало с: № 1, публикуван през 1968
. — Спряло с т. за 1982
. — Започнало с: Т. 1, № 1 (май 1974); спряло с: Т. 1, № 6 (окт. 1974)
. — Започнало през 1962 и спряло през 1975
7.3.3.3.
Когато се описват приложение или притурка, подчинени на основното
периодично издание, неговата номерация може да се посочи в забележка.
Пример
. — № 1 (1983) на приложението отговаря на 10. évf., 1. sz. (1983)
от основната публикация
Основно заглавие: Külpolitika. English-language supplement
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7.3.3.4.
В забележка се отбелязват и всички сложни или нестандартни номерации, които не са посочени в областта на номерацията, или други особености на номерацията, когато се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога (виж 3.3).
Примери
. — Т. 29, № 3-т. 39, № 2 пропуснати в номерацията
. — Всяка година номерацията започва с № 1
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7.4. 	Забележки за областта на публикуването, произвеждането,
разпространяването и др.
7.4.1.
Забележките за областта на публикуването, произвеждането, разпространяването и др. може да съдържат подробности за други издатели, производители,
разпространители и т.н. на ресурса, различна информация за публикуването, произвеждането, разпространяването и т.н., отклонения в представянето на данните и допълнителни дати.
Примери
. — Публикувано и в Коломбо от Ceylon University Press
. — В сведението за авторско право издателят е посочен като
Sulpice Sabon
. — Годината в издателското каре 1723
. — Датата, посочена като хронограма
. — Въведено в Stationers’ Register, 22 July 1587
. — Т. 4, публикуван през 1939, т. 5 - през 1946
. — Върху оригиналните издателски данни залепен етикет със
следните данни: C.F. Peters, Frankfurt, London, New York
. — Разпространява се във Великобритания от EAV Ltd., London
. — Информация за публикацията от етикет, прикрепен към контейнера: Taftville (Conn.) : MCD Software Associates
. — Наръчник за ползвателя, разпространяван от American Political
Science Association, Washington, D.C.
. — Дата на етикета на диска: cop. 1992
. — Наръчник от 1994 г.
. — Мястото на публикуване „Cosmopoli“ е измислено; идентифицирано като Frankfurt a.M. според Die falschen und fingirten
Druckorte / E.O. Weller, Bd. 1, p. 285
. — Мястото на публикуване е предположение на каталогизатора
на основата на типографски данни
. — Том 1 публикуван през 1561; т. 2: 1564; т. 3: 1562; т. 4: 1560
В област 4: , 1560-1564
. — № 1 публикуван през 2006; годината на публикуване взета от
№2
В област 4: , 2005–
За по-стари монографични ресурси:
Когато информацията за публикуването, произвеждането, разпространяването и т.н. не е получена от установения източник на информация, в забележка
се посочва източникът, от който е взета.
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Пример
. — Името на издателя от издателското каре
. — Томас Сейнт е работил в Нюкасъл ъпон Тайн от около
1769 до около 1788 г. Източник: Dictionary of the printers and
booksellers who were at work in England, Scotland and Ireland
from 1726 to 1775 / H.R. Plomer, 3, p. 221
7.4.2. 	Промени на информацията в областта на публикуването,
произвеждането, разпространяването и др.
За периодични и многочастни монографични ресурси
Промени в мястото на публикуване и/или името на издателя, извършени след
първия или най-ранен брой или част, се посочват в забележка заедно с номерацията на съответните броеве, когато се прецени, че те са от значение за
ползвателите на каталога. Когато са настъпвали многократни промени, може
да се направи обща забележка (виж 4.1.15, 4.2.13).
Примери
. — Издадено: Redwing [sic] (Minn.), 1864-1865; Le Sueur, Minn.,
1865
. — Различни сведения за изданието
За интегриращи ресурси
По-ранни места на публикуване и/или имена на издатели, които в текущата
итерация вече не съществуват или в предишни итерации са били с различна
форма, се посочват в забележка, когато се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога (виж 4.1.15, 4.2.13).
Пример
. — Издадено: New York : McGraw-Hill, 1974-1975 ; South
Hackensack, N.J. : F.B. Rothman, 1976-1978
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Забележки за областта на описанието на материала

7.5.1.
Допълнителни физически подробности
Забележките за областта на описанието на материала може да съдържат допълнително
физическо описание на ресурса, което разширява сведението, посочено в област 5 и сведенията за специфични физически особености. Може да се направят и забележки за съп
роводителен материал или за по-ранни физически подробности на интегриращ ресурс.
Примери
. — Листовете отпечатани едностранно
Пояснение: Листовете са номерирани двустранно.

. — Листове, отпечатани двустранно

Пояснение: Листовете са номерирани само едностранно.

. — Томовете номерирани: 1, 2A, 2B, 2C, 3
. — Страниците номерирани и като 321-401
. — Карта върху текстилен материал
. — Илюстрации, оцветени ръчно
. — Отпечатан на обезкислена хартия
. — Заглавната страница, отпечатана в черно и червено
. — Воден знак: C & I Honig
. — В плик, със заглавие върху прегънатата част
. — С факултативна партия за виолончело
. — Дискът отпечатан на правоъгълна повърхност, 20 x 20 см
. — Контейнер: 32 x 36 x 16 см
. — Размери на листовете 24 x 48 см, 16 x 42 см, 16 x 28 см
. — Размери на отпечатаната площ 30 x 46 см
. — Височина след рамкиране: 114 см
. — Анимирани диапозитиви, които се ползват с устройството
Photo Motion Activator
. — Видима с помощта на крушка с нажежаема жичка
. — Прожектира се с лазерен лъч
. — Адаптирана електронно, за да наподобява стерео
. — Съобразено със стандарта USPEC 2
. — Синхронизирано с импулси Philips N2209/LFD3442
. — Текстът на стихотворенията, отпечатан на обвивката
. — Допълнителни листове с оригинални гравюри върху медни
плочи или изпълнени с техниката акватинта
. — Издадено в 2 т., 8-10 изд. ; в 3 т., 11-15 изд. ; в 4 т., 16-20 изд. ;
в 5 т., 21 изд. –
. — Размер на ресурса: матрица (113 776KB) ; копие за работа
(5 631 KB)
. — Дигитални и аналогови писти на английски и немски
. — Неподвижни изображения, компресирани чрез JPEG
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. — Документация: Comprehensive occupational health nursing
preparation / principal investigator, Daniel Murphy, Houston, TX ;
Data Health Nursing Publishers, cop. 1994. ISBN 0-87301-605-6

Пояснение: Съпроводителен материал към ресурс с отдалечен достъп.

За по-стари монографични ресурси:
В забележка може да се посочат допълнителни листове с илюстрации или
притурки, които са включени в пагинацията.
Пример
. — 12 допълнителни листа с илюстрации, включени в пагинацията
или
. — В пагинацията включени следните 12 допълнителни листа
с илюстрации: с. 5-6, 11-12, 19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60,
69-70, 79-80, 89-90, 99-100, 109-110
Броят на редовете на страница и използваният шрифт се посочват, ако тази
информация подпомага идентифицирането на печатаря или се прецени, че е
от значение за ползвателите на каталога.
Пример
. — 24 реда на с.; шрифт 24G
Физическо описание на ресурса, включващо списък на сигнатури, се прави,
ако се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога. Може да се посочи цялостна физическа характеристика, взета от забележките в стандартен
справочник (виж Приложение C). Може да се уточни екземплярът или екземплярите, които са основа на физическата фарактеристика.
Примери
. — Сигнатури: A-K4
. — Количествена характеристика: 8vo: A-H4; 32 листа: с. [1-2]
3-62 [63-64]; $3(-H3) подписани. H4 празна
. — Количествена характеристика: a² A-L4 M². Според екземпляр x от колекция y
7.5.2.
Наличие на други физически формати
Ако ресурсът е достъпен на различни физически носители или в различни формати,
това може да се посочи в забележка.
Примери
. — Броеве 46– достъпни и онлайн
. — Достъпен на версии от 8 мм или от 16 мм
. — Издаден и като стъклени слайдове
. — Издаден и за IBM PC и за PC съвместими
. — Достъпен във версии за ASCII и PostScript
. — Достъпен във формати PDF и HTML
. — Достъпен и онлайн: http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/180/1xoiv6
WP3Aakx4Ey2ic6.PDF
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7.6. 	Забележки за областта на серията и на многочастните
монографични ресурси
7.6.1.
В забележките за областта на серията и на многочастните монографични
ресурси може да се посочва информация за серия или за многочастен монографичен
ресурс, в рамките на който е бил издаден ресурсът (виж област 6), и за редактори на
серията.
Примери
. — Основната серия номерирана 244
. — Редактор на серията: Samuel Johnson
. — Всеки брой в серията номериран 10, 20, 30, и т.н.
За по-стари монографични ресурси:
Когато информацията за серията не е взета от установения източник на информация, в забележка се посочва източникът, от който е получена.
Пример
. — Сведението за серията от гърба на заглавната страница
7.6.2.
Ако ресурсът е публикуван в подсерия с индивидуализирано заглавие,
което е посочено в област 6, в забележка може да се посочи заглавието и ISSN на
основната серия.
Когато ресурсът е публикуван в подсерия с подчинено заглавие, което е посочено в
област 6 заедно с неговата основна серия, в забележка може да се посочи ISSN на
основната серия (виж 6.5.2).
Пример
. — Основна серия: Department of State publication
. — ISSN на основната серия: ISSN 0342-2259
7.6.3.
Ако ключовото заглавие на серия или подсерия се различава от основното
заглавие на серията или подсерията, това може да се посочи в забележка.
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7.7.
Забележки за съдържанието
7.7.1.
В забележките за съдържанието може да се включи съдържанието и да се отбелязват други допълнения като показалци, притурки, библиографии, дискографии и т.н.
При аудиовизуални материали, ако продължителността на отделните произведения се
дава в забележка за съдържанието, тя се посочва непосредствено след библиографското описание.
За общи забележки за естеството и обхвата на съдържанието на ресурс виж 7.1.2.
7.7.2.
Списък на съдържанието
Заглавията на произведения и други подробности за тях, които се съдържат в ресурс
с колективно заглавие (виж 1.1.4.3), може да се посочват в забележка.
Примери
. — Съдържа: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with
everything / by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting
. — Съдържа: The L-d’s address to K.G.II. The K-’s answer. A new
ballad
. — Съдържа: Voluntary I and Te Deum ; Voluntary and Jubilate
. — Съдържа: Trap and guess ; Bumblebug ; Hidden treasures
. — Съдържа: CD-ROM data (1:29) ; The young person’s guide to the
orchestra (16:27) ; Extra audio examples (55:43)
. — Съдържа: Les secteurs sanitaires ; Ensemble des médecins
spécialistes libéraux par secteur sanitaire au 1.1.1979 ; Evolution
de la densité des médecins libéraux par secteur sanitaire du
1.1.1976 au 1.1.1979
. — Съдържа: The fourth millenium / Henry Brant (9 мин). Music for
brass quintet / Peter Phillips (14 мин)
. — Съдържа: Getting ahead of the game (81 кадъра) ; Decisions,
decisions (55 кадъра) ; Your money (72 кадъра) ; How to be a
loser (65 кадъра) ; The law and your pocketbook (70 кадъра) ; The
all-American consumer (63 кадъра)
. — Съдържа: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 / Wolfgang Amadeus
Mozart (29 мин). Klarinettenquintett B-Dur, op. 31 / Carl Maria von
Weber (24 мин, 14 сек)
За многочастни монографични ресурси:
Списъкът на съдържанието може да включва означенията, заглавията, сведенията за отговорност, сведенията за обем и т.н. на отделните физически
единици, които съставят многочастен монографичен ресурс.
Примери
. — Съдържа: Vol. 1, A midsummer night’s dream ; Vol. 2, Henry IV
. — Съдържа: Pt. 1, The fellowship of the ring ; Pt. 2, The two towers ;
Pt. 3, The return of the king
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. — Съдържа: Cohort file 1, Mature men (45-59 yrs.) ; Cohort file 2,
Mature women (45-59 yrs.) ; Cohort file 3, Young boys (14-24 yrs.) ;
Cohort file 4, Young girls (14-24 yrs.)
. — Съдържа: 1, Mixmatch / J. Broady and L.M. Tiems. Ollie the otter
/ Dana Brynner. 2, Capture the play / Paul Edelstein. Winner take
all / Jennifer Drake.
. — Съдържа: 1, 1985-1989 ; 2, 1990-1995
. — Съдържа: Pt. 1, The cause of liberty (24 min) ; Pt. 2, The
impossible war (25 min)
За описание на много нива виж Приложение A.
7.7.3.
Забележки за други допълнения
В забележка може да се посочват библиографии, показалци и други части на ресурса,
когато се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога.
Примери
. — Съдържа текста на Gaming Act 1913
. — Съдържа позовавания към обобщения на демографски данни
за САЩ
. — Съдържа и кинопрегледи, свързани с военни паради
. — Библиография: с. 291
. — Дискография: с. 291
. — Списък на филми: с. 323-327
. — Съдържа: Bibliography of Northwest materials
. — Съдържа списък на произведения за допълнително изучаване
. — Съдържа показалец
. — Съдържа показалец на песни
. — Показалци: Т. 1-25 (1927-1951) в т. 26, № 1
. — Резюме на английски: с. 143-146
За картографски ресурси:
В забележка може да се посочват описания на притурки, илюстрации, части
и други подобни изображения.
Примери
. — Притурки: три карти: Structural regions ; Topographical regions ;
Erosional and depositional regions. Мащаб около 1:170 000 000.
Всяка 10 x 24 см
. — Северната и Южната полярни области, всяка в полярна проекция 8 см диам., в левия и десния долни ъгли
. — Илюстрации: Декоративен картуш с текст в горния ляв ъгъл;
народите на света и алегорично представяне на Европа, Азия,
Африка и Америка в рамките на картата
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. — Съдържа показалец с описания, текст, цветни илюстрации,
представящи различни видове шамандури, кораби, фарове,
птици, водорасли, актинии и корали и 9 локални карти
. — Притурки в 1:50 000: Париж, Мадрид, Берн, Амстердам, Лондон
. — Притурки с показалци: Plant City, Brandon Area, Apollo Beach,
Del Webb’s Sun City Center
. — Съдържа притурки за областите на Ливърпул и Нотингам, 3
препоръчителни туристически маршрута, таблица с разстояния,
текст и реклами
. — Сечения A-B; C-D; и E-F по дължината на долното поле
. — Съдържа блок-диаграма на площта, отразена на картата
. — Съдържа карта с показалец на съседните листове
. — На гърба: New map of South Hadley, Mass. Мащаб 1:15 000
. — Карти на 18 „Interchange layouts in Mahoning County“ и карти
на Craig Beach, Sebring, Beloit, Canfield, Poland, New Middletown,
Washingtonville, Lowellville, Stouthers, Campbell и Youngstown, с
показалец на имената на улиците на гърба
. — На гърба на някои от листовете — текст, показалци, цветни
илюстрации, списък на туристически обекти и радиостанции,
километражни знаци, карта на входни пунктове за магистрали,
картинна карта, карта на исторически обекти и карти на локални пътища
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7.8. 	Забележки за областта на идентификатора на ресурса и
условията за разпространяване
7.8.1. 	Забележки за идентификатора на ресурса и условията за
разпространяване
Забележките за идентификатора на ресурса и условията за разпространяване може да
съдържат информация за ограничения в тиража, изданието или разпространяването.
Примери
. — Отпечатани 250 екземпляра
. — Ограничено издание на 20 подписани и номерирани екземпляра
. — Издание в 75 екземпляра, което не се продава
. — Ограничен брой екземпляри за демонстрация
. — Софтуерът е обществено достояние
7.8.2.
Забележки за подвързията
В забележка може да се посочват особености на издателската подвързия. За забележки за отделни подвързии виж 7.11.
Пример
. — Първите 25 екземпляра подвързани с кожа
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7.9. 	Забележки за броя, частта, итерацията и др., които са основа
на описанието
Частта, итерацията и др., които са основа на описанието, може да се посочват в забележка. Ако описанието на периодично издание или многочастен монографичен ресурс не се основава на първия публикуван брой или част, в забележка се посочват
броят или частта, които са основа на описанието.
За периодични издания:
Номерацията се представя така, както се въвежда в област 3.
Пример
. — Описанието направено по: Т. 3, № 3 (май/юни 1975)
Ако в област 3 не е дадена номерацията на последния брой или част (виж
3.3.7), в забележка може да се посочи последният прегледан брой или част.
Пример
. — Последен прегледан брой: №. 43 (май 2001)
За неномерирани монографични серии:
Ако се описва самата неномерирана монографична серия, в забележка се посочва най-ранната прегледана част на серията и нейната дата на публикуване,
произвеждане, разпространяване и т.н. Ако са прегледани и други части на
серията и може да се идентифицира най-късната част, тя също се посочва в
забележка.
Примери
. — Описанието направено по: The wood demon / by Anton
Pavlovich Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank
Dwyer, 1993
. — Последен прегледан том: Ibsen : four major plays / translated
by Rick Davis and Brian Johnson, 1995
За интегриращи ресурси:
Ако първата итерация не е основа на описанието, в забележка се посочва пос
ледната прегледана до съставянето на описанието итерация.
Пример
. — Описанието направено по: 1994 изд., до 10 итерация
За електронни ресурси с отдалечен достъп:
Броят или итерацията, които са основа на описанието на електронен ресурс с
отдалечен достъп, се посочват в забележка заедно с датата, на която са прег
ледани.
Примери
. — Описанието направено по итерацията, прегледана на 12
окт. 2006
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. — Описанието, направено по: № 3 (2004), прегледан на 2
февр. 2005
. — Описанието направено по версия от 4 окт. 1997 13:22:11
. — Описанието направено по начална страница (прегледана
на 28 февр. 2003, последна актуализация от 8 ян. 2002)
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7.10.
Други забележки
7.10.1.
В забележка може да се отбелязват всякакви други особености, които са
характерни за специални материали, или ако се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога.
За нотирани музикални ресурси:
Примери
. — Продължителност: 123 мин
. — Таблатура за пиано
. — Графична нотация
. — Тоническа sol-fa нотация
7.10.2.
Забележки, представляващи анотация
Анотацията предоставя описание на фактическото съдържание без оценка. За съдържанието и формата на забележката може да се използват сведения от ресурса, неговия
контейнер или съпроводителен текст. Може да се включи и информация за използване на специални техники или процеси.
Примери
. — Описва основни моменти от пиесата „Юлий Цезар“ с фотографии от действителна театрална постановка
. — Използва анимационни техники за описване на циклоидни
криви и техните приложения и демонстрира как могат да се
използват техните характеристики за обяснение на проект на
роторен вакелов двигател
. — Използва ускорено заснемане за илюстрация на кристалния
растеж
. — Използва ситуации на пазаруване в супермаркет или универсален магазин, за да илюстрира основни математически понятия — събиране, изваждане, умножение и деление. Предлага
на ползвателя упражнения за проверка и затвърждаване на
знанията
. — Предоставя информация за високопоставени служители във
федерални учреждения на САЩ, включително личностни характеристики, образование и предишни длъжности
. — Интерактивно мултимедийно средство за изучаване на анатомията на човека. Ползвателите могат да избират гледна точка
отпред, отзад, по средата или отстрани, всяка от които с многобройни разрези, и да определят пол и народност
7.10.3. 	Забележки, отнасящи се до ползването или до читателското
предназначение
С тези забележки, за които обикновено се ползват сведения за или от ресурса, се
предоставя информация, която не съдържа оценка, за възможната или препоръчвана
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употреба и/или предназначение на ресурса. С тях може да се уточнят и ограничения
на използването на ресурса.
Примери
. — За възраст 3-6 години
. — Само за служители на общинските правосъдни учреждения
. — Проектирано за лица с професионален интерес към анализ
на космически данни (географи, метеоролози и др.)
. — Предназначена за ученици от горните класове на гимназията
с познания по алгебра
. — Ресурсът не е достъпен до ян. 2010
. — Ползва се само от библиотечен персонал
7.10.4.
Забележка за номера
Номера или идентификатори, които се отнасят до ресурса, но не са дадени в област 8,
може да се посочат в забележка.
Примери
. — Допълнителен № на етикета: A-096
. — На контейнера: M1 527
. — Изследване на ICPSR № 0003
. — ISRC FR-Z03-91-01231
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7.11.
Забележки, отнасящи се до описвания екземпляр
Може да се правят забележки за екземпляра, който се каталогизира. Те може да
включват забележки за физическите характеристики на материала на екземпляра, забележки за екземпляри „подвързани с“, за произход и мерки за опазване, предприети
по отношение на екземпляри.
Примери
. — Ръкописни бележки от автора
. — Подписано от композитора
. — Дефектен екземпляр: без корица и заглавна страница
. — Екземплярът е оцветен ръчно
. — Номер 11 от 50 подписани и номерирани екземпляра
. — Дефектен: липсват източната страна и югозападният ъгъл
. — Илюстрациите оцветени ръчно
. — Подвързано с картон с етикет на гърба: Poems of Gay
. — Ръчно подвързано с велен
. — Листове I5-6, подвързани между h3 и h4
. — Дефектен: липсват листове 12-13 (b6 и cl); без последния празен лист (S8)
. — Подвързано с: The Boston Ebenezer. Boston : printed by B.
Green & J. Allen, for Samuel Phillips, 1698; The cure of sorrow.
Boston : printed by B. Green, 1709
. — Подвързано с: The whole booke of Psalms … 1635 (STC
2661.5); The booke of common prayer … 1633 (STC 16395)
. — Подвързано като № 2 в том с брошури, заедно с още 16 заглавия
. — Надпис от вътрешната страна на предната корица: Theodorinis
ab Engelsberg
. — Реставрирана скъсана заглавна страница
За електронни ресурси:
Може да се дават забележки за локално определено име на файл или за датата,
на която съдържанието на ресурса е копирано от или върху друг източник.
Примери
. — Име на набора от локални данни: RBBIT.1
. — Локално име на файла: MENSAT
. — Ресурсът копиран през октомври 1996 от локална мрежа
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8. 	ОБЛАСТ НА ИДЕНТИФИКАТОРА НА РЕСУРСА И УСЛОВИЯТА
ЗА РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ
Уводна бележка
Областта на идентификатора на ресурса и условията за разпространяване съдържа
идентификатора на ресурса, ключовото заглавие и условията за разпространяване.
Определения за отделните елементи са дадени в списъка на термини и определения.
Идентификатор на ресурс е всеки номер или буквено-цифрово означение, свързано с
ресурс и идентифициращо го в съответствие с международен стандарт като Международен стандартен номер на книгата, Международен стандартен номер на периодично издание или означение, определено от издател.
Когато ресурсът има повече от един идентификатор и се преценява, че отразяването
им е от значение за ползвателите на каталога, областта може да се повтаря. Ресурсът
може да има повече от един идентификатор по различни причини, например а) защото е издаден в повече от един формат или носител или от повече от един издател,
производител, разпространител и т.н., или b) защото има идентификатор на отделната
част и идентификатор на цялата група, към която принадлежи.
И в двата случая на първо място се посочва идентификаторът, който е специфичен за
описвания ресурс. Другите идентификатори (напр. на други формати, на цялата група, за други издатели) се посочват след него като повторения на областта.
Идентификатори, които са отбелязани на ресурса и се отнасят до неговата библиографска история (напр. ISBN на предишни издания, наименованието на лейбъла и каталожен номер на предишно издание на звукозапис), не се посочват в област 8. Когато
се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога, те може да се отбележат в
област 7.
Съдържание
8.1. Идентификатор на ресурса
8.2. Ключово заглавие (Продължаващи ресурси)
8.3. Условия за разпространяване
Установена пунктуация
A. За пунктуацията преди областите на описание виж А.3.2.
B. Ключовото заглавие се предхожда от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
C. Условията за разпространяване се предхождат от интервал, двоеточие, интервал ( : ).
D. Пояснение, добавено към идентификатор или към условия за разпространяване,
се загражда в кръгли скоби ( ( ) ). Повече от един идентификатор се разграничават с
интервал, точка и запетая, интервал ( ; ).
E. Всеки следващ идентификатор и сведение за условия за разпространяване се предхожда от точка, интервал, тире, интервал (. – ), ако областите не са ясно разграничени
с нов ред, с типографски средства или отстъп. В тези случаи точката, интервалът,
тирето и интервалът може да се пропуснат или да се заменят с точка в края на пред
ходната област.
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Примерни модели
. — ISBN
. — ISBN (пояснение). — ISBN (пояснение) : условия за разпрос
траняване
. — ISBN (пояснение) : условия за разпространяване. — ISBN (пояснение) : условия за разпространяване
. — ISBN : условия за разпространяване (пояснение)
. — ISBN : условия за разпространяване
. — Условия за разпространяване
. — ISSN = ключово заглавие
. — ISSN = ключово заглавие : условия за разпространяване
. — ISSN (пояснение) = ключово заглавие : условия за разпрос
траняване (пояснение)
. — Номер на матрицата (пояснение) : условия за разпространяване
. — Издателски номер (пояснение) : условия за разпространяване
. — ISMN
. — ISMN (пояснение). — ISMN : условия за разпространяване
. — Наименование на лейбъла и каталожен номер (пояснение) :
условия за разпространяване
Установен източник
Всеки източник
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8.1.
Идентификатор на ресурса
8.1.1.
Идентификатор, за който е преценено, че е от значение за ползвателите на
каталога, се посочва, когато е известен.
8.1.2.
Стандартен идентификатор се изписва според изискванията на съответния стандарт за него. Той се предхожда от обичайното за него съкращение като ISBN,
ISSN, ISMN.
Примери
. — ISBN 978-952-92-0267-6
. — ISBN 0-7131-1646-3
Пояснение: 10-цифров ISBN по предишния стандарт.

. — ISSN 0075-2363
. — ISMN 979-0-3217-6543-6
. — URN:NBN:se:uu:diva-4321
. — doi:10.1000/1
. — URL: http://purl.oclc.org/OCLC/RSPD

Пояснение: Постоянен Uniform Resource Locator за OCLC Research.

За нотирани музикални ресурси:
Издателският номер на нотиран музикален ресурс се посочва, когато е известен. Издателският номер се предхожда от въвеждащия израз „Изд. №:“ или
неговия еквивалент на друг език.
Пример
. — Изд. №: Z 1309
След ISBN и/или издателския номер и всички пояснения към тях може да се
посочи номерът на матрицата. Той се предхожда от въвеждащия израз „Матр.
№:“ или неговия еквивалент на друг език.
Примери
. – ISBN 83-224-2458-2. – Матр. №: PWM-8601
. – Изд. №: Z 1309. – Матр. №: 9538
Когато няма друг номер, може да се посочи само номерът на матрицата.
Пример
. – Матр. №: A.F. 539
8.1.3.
Пояснение към идентификатора
В кръгли скоби може да се посочи кратко сведение (например за вида на подвързията, с
която е издаден ресурсът), което определя, пояснява или коригира идентификатора, към
който се отнася. Може да се използват стандартни съкращения на езика на агенцията за
каталогизация. Всеки идентификатор може да има повече от едно пояснение.
Примери
. — ISBN 978-0-85020-025-6 (подв.)
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. — ISBN 978-0-330-23591-4 (мека подв.)
. — ISBN 978-3-525-52139-7 (Lw.)
. — Publ. no.: Z 1039 (подв.)
. — ISBN 978-0-86325-016-3 (подменящи се страници)
Ако ресурсът има повече от един идентификатор, може да се посочи всеки от тях със
съответно пояснение.
Примери
. — ISBN 978-0-379-00550-9 (всички томове). — ISBN 978-0-37900551-6 (т. 1)
. — ISMN 979-0-3217-6543-6 (партитура). — ISMN 979-0-32176544-3 (вокална партитура). — ISMN 979-0-3217-6545-0 (всички
партии)
. — ISBN 978-2-204-02821-9 (Cerf). — ISBN 978-2-222-04155-9
(CNRS, мека подв.)
. — CBS M-34129 (диск). — CBS MT 35158 (касета)
. — Warner Bros. K 56334 (стерео). — Warner Bros. K 56334M
(моно)
Ако няма идентификатор, сведение за подвързия, формат и др., може да се посочи
като първо сведение в областта, заградено с кръгли скоби.
Пример
. — (Мека подв.)
След номера в кръгли скоби може да се добавят термини, с които се идентифицира
източникът на информация за неговото местоположение в ресурса.
Примери
. — FSM Toccata: 53 617 toc (на контейнера)
. — ED 76C34Z (в каталога на издателя на слайда)
Когато стандартен идентификатор е отпечатан грешно в ресурса, в описанието се посочва правилният стандартен идентификатор (ако е известен) и в кръгли скоби се
добавя пояснението „поправен“ или неговият еквивалент на друг език. Сгрешеният
номер се посочва без изменение, с пояснението „грешен“ (или неговия еквивалент на
друг език), заграден в кръгли скоби.
Примери
. – ISBN 978-0-340-16427-3 (поправен). – ISBN 978-0-340-16427-2
(грешен)
8.1.4.
Търговски названия и каталожни номера
8.1.4.1.
Независимо от това дали издаденият с търговско предназначение звукозапис, видеозапис и др. има стандартен идентификатор, наименованието на лейбъла и
всички каталожни номера, определени от издателя, се посочват. Каталожният номер
се предхожда от наименование на лейбъла и може да съдържа само цифров символ
или символ, съставен от букви и цифри. Интервалите и препинателните знаци се предават дословно от източника на информация.
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Примери
. — Telefunken 6.35368
. — Pathé 2C 066-16.130
. — Sandak Set no. 782

Пояснение: Номер за комплект от слайдове, издаден с търговско предназначение.

8.1.4.2.
Когато ресурсът е съставен от две или повече последователно номерирани
части, може да се посочат първият и последният каталожен номер, свързани с тире.
Пример
. — La voix de son maître AN 133-134
Когато номерацията не е последователна, се посочват всички номера.
Пример
. — HMV XQD 1784, NQD 1003-1004
Когато има каталожен номер за целия ресурс и каталожни номера за отделните части,
се посочва каталожният номер за целия ресурс. Номерата за отделните части може да
се посочат в кръгли скоби след номера за целия ресурс.
Пример
. — Erato ERA 9156 (9157-9162)
8.1.5.
Фингърпринт (По-стари монографични ресурси)
Системата на фингърпринт е резултат от опити да се извлече идентифицираща информация от по-стари монографични ресурси. Тя се приема като заместител на стандартен номер за по-стари ресурси.
Фингърпринтът се състои от определен брой знаци, извлечени от определени унифицирани места в текста на ресурса. Все още не съществува международно споразумение за окончателна формула за фингърпринта. До постигането на такова споразумение, в тази област се допускат различни форми на фингърпринт18.
Пример
. — Фингърпринт:163704 - b1 A2 ,$en : b2 I2 a,$
Пояснение: Фингърпринт за: I.V. Vondels Gysbreght van Aemstel,
d’ondergang van zijn stad en zijn ballingschap : trevrspel. — Amsterdam :
W. Blaev, 1637. — 4°: A-I4.

18

Fingerprints = Empreintes = Impronte (Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes,
1984). 2 vol., достъпно и на адрес http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_regole.
htm (прегледано на 23 ноем. 2009), допълнено от списанието: Nouvelles des empreintes =
Fingerprint newsletter. – № 1 (1981)- (Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes, 1981-),
достъпно и на адрес: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_notiziario.htm. P.C.A.
Vriesema, “The STCN-fingerprint”, В: Studies in bibliography 39 (1986), с. 93-100; “The
STCN-fingerprint”, достъпно онлайн на адрес
http://www.koninklijkebibliotheek.nl/stcn/vingerafdruk-en.html (viewed 23 Nov. 2009).
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8.2.
Ключово заглавие (Продължаващи ресурси)
Ключовото заглавие, определено от Мрежата ISSN, се посочва дори когато е идентично с основното заглавие на продължаващия ресурс. То обаче се посочва само ако
е даден ISSN, на който отговаря.
Примери
. — ISSN 0308-1249 = Medicos (Nottingham)
. — ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly
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8.3.
Условия за разпространяване
8.3.1.
Може да се посочва сведение за условия за разпространяване, което се
състои от цената на ресурса, когато той се продава, или от кратко сведение за други
условия, ако не се продава. Препоръчва се цената на ресурса да се посочва заедно с
международния стандартен код за валута според ISO 421719.
Примери
: GBP 2.05
: EUR 950
: не се продава
: безплатно за образователни институции
: USD 325.00
: DKK 500
: EUR 35
: безплатно заемане
8.3.2.
Поясненията към условията на разпространяване се заграждат в кръгли
скоби.
Примери
: GBP 1.00 : GBP 0.50 (за членове)
: GBP 8.16 : GBP 6.25 (до 1 януари 1977)
: C$25.00 (National Film Board of Canada)
: USD 129.00 : USD 100.00 (за колеги и университети)
: USD 49.00 : USD 59.00 (с работна тетрадка)
: GBP 4 (годишен абонамент)
: EUR 1,20 (за брой) : EUR 20 (за година)

19

ISO 4217:2008. Codes for the representation of currencies and funds. 7th ed. Кодовете са
достъпни и на адрес: http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/
widely_used_standards_other/currency_codes/
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ A:
ОПИСАНИЕ НА МНОГО НИВА
Описанието на много нива е една от многото възможности за библиографско описание на части.
Други методи за описание на ресурс, който е съставен от части:
a) описание, при което като основно заглавие се посочва общото заглавие за
всички части, а заглавията на отделните части се дават в забележка за съдържание (виж 7.7);
b) описание на всяка част, при което като основно заглавие се посочва заглавието на всяка отделна част, а общото заглавие се дава в областта на серията
(виж 6.1);
c) описание на всяка част, при което като основно заглавие се посочва съчетание от (а) общото заглавие на частите и (b) заглавието на всяка отделна
част (виж 1.1.3.7, 1.1.5.3);
d) описания, които са резултат на анализ на съставните части (виж IFLA
Guidelines for the Application of the ISBDs to the Description of Component
Parts20).
Описанието на много нива се основава на разделянето на описателната информация
на две или повече нива. Първото ниво съдържа информация, която е обща за цялото
или за главния ресурс. Второто и следващите нива съдържат информация, която се
отнася до отделни отделими единици. Тази процедура се повтаря на толкова нива,
колкото са необходими, за да се опишат изцяло ресурсът и неговите единици.
На всяко ниво елементите на описанието се посочват в същата последователност и
със същата пунктуация, както при единните ресурси. Някои елементи може да се посочат на повече от едно ниво.
Описанието на много нива може да се прилага при:
a) физически отделени единици на многочастен ресурс;
Пример
Текст (визуален) : без устройство
Remembrance of things past / Marcel Proust ; translated by C.K. Scott
Moncrieff. – London : Chatto and Windus, 1957- . – Translation of: A la
recherche du temps perdu
Vol. 1, Swann’s way / illustrated by Philippe Jullian. – Translation
of: Du côté de chez Swann. – This translation originally published
1922
Part 1. – 1957 (1973 reprint). – 303 p., 4 leaves of plates : ill. ;
19 cm. – ISBN 0-7011-1048-1 : GBP 1.75
20

Guidelines for the application of the ISBDs to the description of component parts (London:
IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1988). Достъпно
онлайн на адрес: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
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b) физически отделени ресурси, които са допълнения или приложения към
друг ресурс (виж 5.4, 5.4.3, 7.5);
Пример
Текст (визуален) : без устройство
A history of Hampshire and the Isle of Wight. – Westminster :
Constable, 1900-1912. – 5 vol. : ill. (some col.), maps, ports. ; 32 cm.
– (The Victoria history of the counties of England)
Index to the Victoria history of Hampshire and the Isle of Wight. –
London : Constable, 1914. – 135 p. ; 32 cm
c) описанието на физически отделни единици на мултимедиен ресурс.
Пример
Текст (визуален) : без устройство + Говор : аудио
Minnesota politics and government : a history resource unit /
Educational Services Division, Minnesota Historical Society. – [St.
Paul : Minnesota Historical Society, 1976]. – 2 cases in 1 ; 34 cm
People serving people / Judy A. Poseley. – 30 p. : ill. ; 28 cm
Voices of Minnesota politicians. – 1 sound disc : 33 1/3 rpm,
mono ; 30 cm
Когато в началото или в процеса на публикуване на многочастен монографичен ресурс е известно, че мястото на публикуване и името на издателя се променят за всяка
от частите, това се посочва на първото ниво с изразите „[Различни места] : [различни
издатели]“ или техните еквиваленти на друг език, а отделните места и имена на издатели се дават на второ или следващо ниво.
Когато са публикувани всички части на многочастен монографичен ресурс, първата и
последната дата се посочват на първото ниво (виж 4.3.10 и пунктуационен модел F от
област 4). Датите на всяка част се посочват на второ или следващо ниво.
Когато многочастният монографичен ресурс е в процес на издаване, датата на първата
публикувана част, независимо от нейното цифрово означение, се посочва на първото
ниво (виж 4.3.10). Датите на всяка част се посочват на второ или следващо ниво.
Сведение за обем се посочва на всяко ниво, което представя отделна част или повече
части, когато всички части са публикувани и описани.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B:
ДВУПОСОЧНИ ЗАПИСИ
Двупосочните записи са записи на азбуки, които се изписват от ляво надясно, и азбуки, които се изписват от дясно наляво.
При всяка промяна на посоката на азбуката описанието продължава на нов ред със съответното отстояние, освен когато промяната се извършва в рамките на един елемент.
Установената пунктуация се посочва в началото на всеки нов елемент с характерното
за съответната азбука оформление, с изключение на установените точка, запетая или
точка и запетая, които се посочват на края на предходния елемент в съответствие с
изискванията на азбуката (виж и A.3.2). Така точката в точка, интервал, тире, интервал (. – ) завършва предходния елемент и следващият елемент започва с тире на нов
ред, със съответното отстояние.

= Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias.

= 4e éd., rev. et augm.

= Le Caire : Elias’ Modern Press, 1974.
(На първо място са посочени данните на арабски език.)

Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias
– 4e éd., rev. et augm.
– Le Caire : Elias’ Modern Press

(На първо място са посочени данните на френски език.)
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Impronta_regole.htm, допълнено от списанието: Nouvelles des empreintes = Fingerprint
newsletter. – No. 1 (1981)- Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes, 1981-, репродуцирано на адрес: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_notiziario.htm
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http://lu.com/odlis/about.cfm.
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Vriesema, P.C.A. „The STCN-fingerprint“, В: Studies in bibliography 39 (1986), p. 93100; „The STCN-fingerprint“, Достъпно онлайн на адрес:
http://www.koninklijkebibliotheek.nl/stcn/vingerafdruk-en.html
(недостъпна на 21.12.2011)
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ПРИЛОЖЕНИЕ D:
СЪКРАЩЕНИЯ
При англоезични записи следните съкращения и символи са препоръчителни, но не
са установени. Употребата на други съкращения като използваните в ISO 80000-321 се
препоръчва за цялото ISBD (виж A.6.4).
b&w 		
black and white
CD		
compact disc (sound recordings)
CD-I		
compact disc-Interactive
CD-ROM
compact disc read-only memory
cm/s		
centimetres per second
col.		
colour, coloured
cop.		
copyright
diam.		
diameter
fr.		
frame or frames
ill.		
illustrations
in.		
inch or inches
ips		
inches per second
m/s		
metres per second
mono		
monophonic/monaural
p.		
pages
p or P		
phonogram date
photo CD
photo compact disc
quad		
quadraphonic
rpm		
revolutions per minute
sd.		
sound
si.		
silent
stereo		
stereophonic
vol.		
volume or volumes

21

ISO 80000-3:2006. Quantities and Units—Part 3: Space and time.
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ПРИЛОЖЕНИЕ E:
ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Тези определения са за термини, които в ISBD са използвани с тяхното специално
значение или с едно от общоприетите им значения. Включени са и определения на някои термини, които са употребени в обикновения им библиографски смисъл. Източниците за някои определения са посочени след тях. Пълното им цитиране е посочено
в библиографията (Приложение C).
• AACR2 = Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition
• DCRM(B) = Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books)
• ODLIS = Joan M. Reitz, Online Dictionary for Library and Information Science (used
by permission)
• USDMA = U.S. Defense Mapping Agency
ISBN
(International Standard Book Number)

номер, който идентифицира по уникален начин книга или подобен на книга продукт на
основата на международния стандарт ISO
2108

ISMN
(International Standard Music Number)

номер, който идентифицира по уникален начин нотно издание на основата на международния стандарт ISO 10957

ISRC
(International Standard Recording
Code)

код, който идентифицира по уникален начин
звукозапис или музикален видеозапис на
основата на международния стандарт ISO
3901

ISSN (International Standard Serial
Number)

осемцифров номер, присъждан на продължаващ ресурс от Мрежата ISSN на основата на
международния стандарт ISO 3297

авантитул

avant-titre

заглавна информация, която въвежда основното заглавие и е поместена над него на установения източник на информация за областта
на заглавието и сведението за отговорност

акроним

acronym

дума, образувана от началната буква или букви на всяка от последователните или основни части и/или от всяка от последователните
или основни думи на съставен термин, като
например наименование на колективен орган
или заглавие (виж и инициал)

алтернативно
заглавие

alternative title

втората част на основно заглавие, което се
състои от две части (всяка от които е оформена като самостоятелно заглавие), свързани
с думата or или нейния еквивалент на друг
език, напр. Moby-Dick, or, The Whale
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аналитична
заглавна страница

analytical title
page

заглавната страница на монография в монографична серия или заглавната страница на
отделно озаглавена част на многочастен монографичен ресурс

антикварен

antiquarian

отнасящ се до по-старите монографични ресурси

асцензия

виж ректасцензия

аудио-визуален
ресурс

audiovisual
resource

ресурс на носител, при който са съчетани
звук и визуални изображения, например
филм или видеозапис със звукова писта или
презентация на слайдове, синхронизирана с
аудиолента [ODLIS]

аудиодиск

sound disc

(1) диск от пластмасов или друг материал, на
който са записани звукови трептения
(2) оптичен диск, на който се кодира дигитално върху метална повърхност със защитен
слой от поликарбонатна пластмаса

афиш

broadsheet

отделно публикуван лист, отпечатан само от
едната страна и предназначен да се чете, без
да се сгъва. Обикновено се разлепя, раздава
се публично или се продава, напр. прокламация, рекламна листовка, лист с думи и ноти
на народни балади, бюлетин.

безконечна
филмова лента

film loop

филмова лента със свързани краища за непрекъснато възпроизвеждане, обикновено
под формата на картридж с използване на 8
мм филм и с времетраене не повече от 4 ½
минути [ODLIS]

библиографски
ресурс

виж ресурс

библиографски
формат

виж формат <по-стари монографични ресурси>

библиографско
описание

bibliographic
description

набор от библиографски данни, с които се регистрира и идентифицира ресурс

брой

issue

<периодични издания> една от последователните части на периодично издание

вариантен
екземпляр

variant copy

екземпляр, показващ някаква библиографски
значима разлика от един или повече други
екземпляри на същото издание. Този термин
може да се отнася до тираж, допълнителен
тираж или състояние.

вариантно заглавие variant title

заглавие, което не е избрано за основно заглавие
или за допълнение към заглавието на ресурс
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вестник

newspaper

периодично издание, което излиза на чести
интервали, обикновено ежедневно, седмично
или два пъти в седмицата, като съобщава за
събития и обсъжда злободневни теми

вид на средството

media type

видът или видовете на средството, използвано за предаване на съдържанието на ресурс.
Отнася се най-вече до формата на средството
за съхраняване и опаковката на носителя в
съчетание с вида на междинното устройство,
предназначено да предава, показва, пуска и
др. съдържанието на ресурса

видео на ролка

виж ролка

видеодиск

videodisc

кръгъл диск с произволен достъп, четим с
лазер или острие и съдържащ както аудио-,
така и видеосигнали, записани в аналогова
(напр. формат на лазерен диск) или дигитална (напр. формат DVD) форма, които могат
да се възпроизвеждат на телевизионен приемник или компютър

видеозапис

videorecording

запис на визуални изображения, обикновено
движещи се и съпроводени от звук, предназначени за възпроизвеждане чрез телевизионен
приемник или друго електронно устройство

видеокартридж

виж картридж

видеокасета

виж касета

визуален ресурс

visual resource

ресурс, чието съдържание се изразява основно чрез неподвижни или движещи се образи
и може да се прожектира или не, напр. изобразителни материали, кинофилми, видеозаписи

вложка

inset

<по-стари монографични ресурси> всеки
лист или свързани листове, отпечатани с печатарска машина в рамките на отделен процес, който не е интегрална част от същинските свързани листове, но е издаден заедно
с ресурса. При книжната подвързия, сегмент
от два или повече листа, поместени в друг
сегмент по такъв начин, че задните им фалцове да се подшиват с едно промушване на
конеца.
Терминът се използва и за малка диаграма,
карта или илюстрация, отпечатана в рамките
на по-голяма карта или илюстрация и обикновено оградена с очертана рамка. [ODLIS]
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vocal score

географски
координати

нотирана музика за произведение за гласове
и инструменти, което дава вокалните партии
във формата на партитура, а инструменталните партии в съкратен клавир
виж координати

глава

masthead

сведения за заглавие, собственост, издатели
и т.н. на вестник или списание. Въпреки че
местоположението му не е установено, при
вестниците обикновено се намира на страницата с издателските данни или в горната част
на първата страница, а при списанията – на
страницата със съдържанието.

гръб към гръб

back-to-back

начин на подвързване, при който два текста
се подвързват заедно, като всеки от тях започва от една от кориците и страниците им са в
една и съща посока по отношение на гърба,
напр. текстове на френски и арабски, подвързани заедно (виж и тет-беш)

дата на звукозаписа phonogram
(„P“) date

дата, която се посочва заедно със знака за запазено авторско право „P“. Според различните конвенции и закони за авторското право тя
има различно значение, но обикновено означава първата дата на звукозаписа.

дата на
публикуване,
произвеждане
и/или
разпространяване

date of
publication,
production,
and/or
distribution

датата, на която ресурсът официално е предложен за обществена продажба или разпрос
траняване, посочвана обикновено като година. Различава се от датата, свързана с интелектуална отговорност, като дата на композиция. [ODLIS, под publication date]

деклинация

declination

ъгловото разстояние до тяло на небесната
сфера, измерено до 90˚ на север или на юг от
небесния екватор, по часовия кръг на тялото.
Сравнима е с географската ширина при земното кълбо. [USDMA]

диафилм

filmstrip

филм на ролка, обикновено с ширина 16 или
35 мм, който съдържа поредица от изображения, предназначени да бъдат гледани кадър по
кадър, със или без интегрален звук. Когато покъсата страна на кадъра е успоредна на водещата перфорация, филмовата лента се описва
като „единичен кадър“, а когато по-дългата
страна на кадъра е успоредна на водещата перфорация, той се описва като „двоен кадър“.
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диорама

diorama

триизмерно представяне на сцена, създадено
чрез поставяне на предмети, фигури и др. на
фона на двуизмерно изображение

дирексион

close score

нотирана музика, която представя всички
партии в минимален брой нотни петолиния,
обикновено две

диригентска
партия за пиано
(цигулка и др.)

piano (violin,
etc.) conductor
part

изпълнителска партия, в която са поставени
указания, за да подпомогнат изпълнителя да
бъде и диригент. Понякога се нарича и „диригентска партитура за пианист (цигулар)“

дистанционно
изследване

remote sensing

измерването или получаването на информация за определено свойство на обект или явление с помощта на записващо устройство,
което не е във физически или близък контакт
с изучавания обект или явление. Понякога
се ограничава до практиката на събиране на
данни в електромагнитния спектър от ултравиолетовия до радиодиапазона. [USDMA]

документ

виж ресурс

документация

documentation

информация към ресурса, произхождаща от
издателя, създателя и т.н., обикновено под
формата на наръчници или ръководства (понякога електронни), в които се описва как да
се задейства, управлява и поддържа ресурсът
(виж и съпроводителен материал)

допълнение към
заглавието

other title
information

дума, израз или група символи, които са свързани със и са подчинени на основното заглавие на ресурса. Допълнението към заглавието
може да бъде свързано със и подчинено и на
други заглавия (например паралелни заглавия,
заглавия на отделни произведения, съдържащи
се в ресурса, сведения за серия/подсерия). Допълнението към заглавието уточнява, обяснява
или допълва заглавието, към което се отнася,
или означава характера, съдържанието и т.н. на
ресурса или на произведенията, които се съдържат в него. То посочва и причината или повода за произвеждането на ресурса. Този термин
включва подзаглавията и заглавията на предзаглавната страница, но не се отнася до други заглавия (например заглавия на гърба на книгата,
върху контейнера или футляра, други форми
на основното заглавие), които са от ресурса, но
не са поместени на установените източници на
информация за съответната област.
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допълнителен лист
с илюстрация

plate

лист с илюстративен материал, със или без
обяснителен текст, който не е част нито от началната, нито от основната поредица от страници или листове или не е неразделна част от
свързването на листовете на текст. При по-старите монографични ресурси тези илюстрации
винаги са отпечатани с различна от обикновената печатарска техника. На илюстрациите
върху допълнителен лист може да се отпечатва и само гравиран текст (виж и илюстрация).

допълнителен
тираж

issue

<печатни монографични ресурси> екземплярите от едно издание, които представляват
планирана издателска единица и се отличават
от другите екземпляри от това издание по едно
или повече различия (напр. нова заглавна страница или издателско каре, в които екземплярите са идентифицирани изрично като отделна
единица) (виж и факсимилна репродукция,
тираж, преиздание, състояние <по-стари монографични ресурси>, вариантен екземпляр)

достъп

access

виж пряк достъп, отдалечен достъп

електронен ресурс

electronic
resource

ресурс, който се състои от зависими от компютър материали, включително материали,
които се ползват с помощта на периферно устройство (напр. CD-ROM плеър), включено
към компютър. Ресурсите може да се ползват
в диалогов режим или не.
Електронните ресурси са два вида: данни
(информация под формата на цифри, букви,
графики, изображения и звуци или съчетание
от тях) и програми (указания или установени
режими за извършване на определени задачи,
включително обработка на данни). Те могат
и да се комбинират, включвайки електронни
данни и програми (напр. образователен софтуер с текст, графики и програми).
Това определение за електронните ресурси е
прието, защото е приложимо към по-голямата част от ресурсите, които са общодостъпни,
включително и онези, които се ползват чрез
телекомуникации. Включени са обаче и ресурси, които са произведени или генерирани
за ограничено разпространяване, за ползване
срещу такса при поискване или като специална поръчка. Ресурс, който се намира в паметта на компютър само за четене (ROM), се
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приема за част от устройството, в което е
съхранен, и когато се каталогизира, се третира като ресурс с отдалечен достъп. Програмирани играчки, калкулатори и други
програмирани предмети са извън обхвата на
ISBD.
елемент

element

дума, израз или група от знаци, които представляват отделна единица от библиографска
информация и са част от област на библиографското описание

епоха

epoch

<картографски ресурси> условен момент от
време, към който се отнасят измеренията на
положението за небесно тяло или на ориентацията за орбита [USDMA]

заглавен екран

title screen

<електронни ресурси> показване на данни,
които включват основното заглавие и обикновено, но не задължително, сведението за отговорност и данните за издаването [AACR2]

заглавие

title

дума, израз или група от знаци, които обикновено се намират в ресурса и представляват неговото наименование или наименованието на произведението (или на всяко
от група самостоятелни произведения),
съдържащо се в него. Ресурсът може да съдържа заглавия на различни места (напр. на
предпочетения източник на информация, на
друго място в ресурса, на контейнера или на
съпроводителния материал), които могат да
бъдат идентични или да се различават едно
от друго (виж и общо заглавие, подчинено
заглавие).

заглавие на етикет

docket title

заглавие, написано на ръка, на пишеща машина или отпечатано върху документ или
върху етикет, прикрепен към документ, което посочва накратко неговото съдържание
или тема. Обикновено се намира напречно
на основния текст, върху празна страница
(напр. гърба на последния лист) на документ,
който е предназначен да се съхранява сгънат.
[DCRM(B)]

заглавие на
предзаглавна
страница

half title

заглавие на книга, отпечатано изцяло или в
съкратен вид върху нечетната предзаглавна
страница, обикновено с по-малък размер на
шрифта от основното заглавие, което е отпечатано на заглавната страница [ODLIS]
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заглавие на част

section title

заглавие на определена част, което служи за
разграничаването й в група свързани помежду си ресурси с общо заглавие. При идентифицирането на ресурс заглавието на частта е
подчинено на общото заглавие, независимо
от това дали то е самостоятелно или не. Означение като „Серия С“ или „Втора серия“ се
приема за заглавие на част или на подсерия,
когато има едновременно повече от една част
или подсериите не са номерирани. Когато означението представлява промяна в номерацията, то се приема като част от номерацията
на периодичното издание или серията (виж и
подчинено заглавие).

заглавна страница

title page

страница, обикновено в началото на печатен
ресурс, която представя най-пълната информация за ресурса и за произведението или
произведенията, съдържащи се в него. Тя
съдържа заглавие и обикновено, но не непременно, най-пълната информация за заглавието, сведение за отговорност и цялостно или
частично сведение за изданието (виж и издателско каре).

заглавна страница
на серия

series title page допълнителна заглавна страница с основното заглавие на серията и обикновено, но не
непременно, друга информация за серията
(напр. сведение за отговорност, цифрово означение, данни за издаването, заглавие на ресурса в серията)

заместител
на заглавната
страница

title-page
substitute

страница, част от страница или друга съставна част на печатен ресурс с информация, която обикновено се намира на заглавната страница и която при отсъствие на заглавна страница се използва като предпочетен източник
на информация (напр. корица, надтекстно
заглавие, глава, страници с издателски данни,
първа страница на нотирана музика, издателско каре) (виж и издателско каре)

звукозапис

sound
recording

запис, при който звуковите вибрации се регистрират по механичен или електрически
начин, така че звукът да може да бъде възпроизведен [AACR2]

звукозапис
в картридж

виж картридж

звукозапис в касета

виж касета
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звукозапис на ролка

виж ролка

звукозаписна компания

виж продуцентска компания <звукозаписи>

игра

game

комплект от материали, предназначени за пол
зване при игра и/или обучение според установени правила

идентификатор
на ресурс

resource
identifier

номер или буквено-цифрово означение, което е
свързано с ресурс и го идентифицира в съответствие с международен стандарт като Международен стандартен номер на книгата, Международен стандартен номер на периодично издание
или означение, определено от издател

издаващ орган

issuing body

колективен орган, с подкрепата на който
може да се публикува ресурс. Този орган
може да носи или да не носи интелектуална
отговорност за ресурса и може да бъде или да
не бъде издател.

издаден с

issued with

означение, използвано за ресурс, който е подреден и издаден от издателя заедно с един
или повече други, различни ресурси (обикновено с отделни заглавни страници и отделна
пагинация) (виж и подвързан с)

издание

edition

всички екземпляри на ресурс, произведени от
една и съща входна информация и издадени
от една и съща агенция, група от агенции или
лице. За по-старите монографични ресурси –
всички екземпляри на ресурс, отпечатан по
различно време от едни и същи печатни форми (виж и факсимилна репродукция, тираж,
допълнителен тираж <печатни монографични ресурси>, състояние <по-стари монографични ресурси>, печатна страница, печатна
форма, вариантен екземпляр).

издание със заменящи
се листове
издател

виж текущо актуализирано издание със заменящи се листове
publisher

лице или колективен орган, което подготвя
и издава ресурс за публична продажба или
разпространяване, обикновено на основата
на правен договор, при който издателят получава определени изключителни права срещу
поемане на финансов риск при публикуването и срещу съгласие да възнагради автора,
най-често с част от печалбата. При по-старите книги издателят често е и печатар, но след
средата на ХІХ век двете функции се извършват от отделни субекти. [ODLIS]

243

Приложение E

ISBD 2011

издателски номер

publisher’s
number

<нотирана музика> номер по списък, който може да бъде определен от издателите на
ноти, намиращ се обикновено на заглавните
страници на техните нотирани музикални
ресурси и предназначен за идентифициране
на ресурса и улесняване на поръчки и разпространяване. Може да съдържа и името на
издателя.

издателско каре

colophon

сведение, обикновено на края на ресурс,
което съдържа информация за публикуването или отпечатването му и понякога друга
библиографска информация, включително
заглавието. При книгите от ХV и ХVІ век,
а при книгите от Азия и до ХХ век, издателското каре може да съдържа информация,
която при по-новите книги обикновено се
намира на заглавната страница (виж и заглавна страница, заместител на заглавната
страница).

изобразителен
материал

graphic

двуизмерно изображение (или набор от изоб
ражения), изработено в оригиналната си
форма с помощта на техники като рисуване,
гравиране, живопис или фотография. Обикновено изобразителните материали могат да
се ползват с просто око, но в някои случаи
(стереографи) за ползването им е необходимо
специална апаратура.

източници на
информация

виж предпочетен източник на информация;
установени източници на информация

изходно средство

виж средство

илюстрация

illustration

име на набор от
данни

диаграма, рисунка или друго графично представяне, което се среща в ресурс
виж име на файл

име на файл

file name

име, което обикновено се състои от максимален брой буквено-цифрови знаци, използвани за идентифициране на ресурс от данни
или програма в компютъра. Среща се и като
име на набор от данни.

индивидуализирано заглавие

independent
title

заглавие, което само по себе си е достатъчно
за идентифициране на ресурс

инициали

initialism

началните букви от наименование на организация, на друг обект или на всяка група от
думи (виж и акроним)
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интегриращ ресурс

integrating
resource

ресурс, актуализиран или променян чрез допълнения, които не остават обособени, а се
интегрират в цялото. Интегриращите ресурси
могат да бъдат завършени или продължаващи.
Като примери за интегриращи ресурси могат
да се посочат изданията, които се актуализират с подмяна на страници и уебсайтовете с
осъвременяване на информацията.

итерация

iteration

моментно състояние на интегриращ ресурс
при публикуването му или след актуализация

картографска проекция

виж проекция

картографска
серия

map series

известен брой от свързани, но отделени физически и библиографски разграничени картографски единици, замислени от производителя
или производителите или от издаващия орган
или органи като обособена група. За библиографското представяне картографската серия се
идентифицира като цяло с помощта на всяка
обща обединяваща характеристика или съчетание от такива характеристики, включващи
общо означение (напр. общо заглавие, номерация или съчетание от двете), система за идентифициране на листовете (включваща системи за
последователно или хронологично номериране), мащаб, издател, специфични картографски
характеристики, унифициран формат и др.

картографски
ресурс

cartographic
resource

цялостно или частично представяне на Земята или на друго небесно тяло в различни мащаби, например: дву- и триизмерни карти и
планове, въздухоплавателни, морски и небесни карти, глобуси, блоксхеми, части от карти,
въздушни, сателитни и космически снимки,
изображения, получени с дистанционно измерване, атласи, панорамни изгледи

картридж

cartridge

затворена в трайна обвивка единична филмова или магнитна лента, чиито краища са съединени, за да бъде възможно продължително
възпроизвеждане, без пренавиване. Използва се за записване на микрорепродукции на
текст и/или изображения (микрофилм в картридж), възпроизвеждане на звук (звукозапис
в картридж), филм (филм в картридж) или
видео (видеокартридж). Обикновено предназначено да бъде поставяно в устройство за
показване или прослушване.
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касета

cassette

затворено в трайна обвивка устройство за
съхраняване на филмова или магнитна лента,
в което захранващата и навиващата се ролка
са включени в подвижна единица. Използва се за записване на микрорепродукции на
текст и/или изображения (микрофилм в касета) или възпроизвеждане на звук (звукозапис
в касета), филм (филм в касета) или видео
(видеокасета). Обикновено предназначено
да бъде поставяно в устройство за показване
или прослушване.

каталожен номер

catalogue
number

идентификационен номер, определен за запис от звукозаписна компания

кинофилм

motion picture

филмова лента със или без магнитна или оптична звукова писта, съдържаща поредица от
изображения, които създават илюзия за движение при бързо последователно прожектиране

ключово заглавие

key title

уникалното наименование, което се присъжда на продължаващ ресурс от Мрежата ISSN
и е неразделно свързано с неговия ISSN. Ключовото заглавие може да бъде едно и също с
основното или за да се постигне уникалност,
може да бъде съставено с добавяне на идентифициращи и/или определящи елементи
като наименование на издаващия орган, местоиздаване, сведения за изданието и др. (виж
и ISSN).

колективен орган

corporate body

всяка организация или група от лица и/или
организации, идентифицирана с определено
наименование. Терминът включва и временни групи и събития като събрания, конференции, конгреси, експедиции, изложби, фестивали и панаири. Типични примери за колективни органи са асоциации, институции,
фирми, фондации, правителства, държавни
агенции, религиозни органи и конференции
(виж и издаващ орган).

колективно
заглавие

collective title

заглавие на ресурс, съставен от две или повече индивидуални произведения, което се
отнася за ресурса като цяло

количествена
характеристика

collation

списък на сигнатурите на книга, в който е посочен броят на листовете във всяка от тях

комплект

виж мултимедиен ресурс
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контейнер

container

всяка опаковка за ресурс, за група ресурси
или за част от ресурс, която може да се отдели физически от материала, съдържащ се в
нея. Контейнери са обложката, албумът или
футлярът, кутията или папката за дискове.
Касетата или картриджът не са контейнери
(виж и физически носител).

координати

coordinates

<картографски ресурси> величини на географска ширина и дължина, които определят
местоположението на една точка върху повърхността на Земята или друга небесна сфера [USDMA, под географски координати]

корица

cover

външната обвивка на ресурс, независимо от
материала

корично заглавие

cover title

заглавие, което е отпечатано върху (оригиналната) предна корица на ресурс

линейна рамка

neat line

<картографски ресурс> линия, обикновено
от координатна мрежа, която огражда част от
карта

лист

leaf, sheet

една от единиците, получени при сгъване на
оригиналния лист от хартия, пергамент и др.,
за да се получи част от книга, брошура, списание и др. Всеки лист се състои от две страници, по една от всяка страна, и всяка от тях
или и двете може да бъдат празни. [AACR2]
Когато се използва в областта на физическата характеристика, означава къс хартия, различен от афиш, напечатан от едната или от
двете страни

лого

logo

емблема или графична рисунка, използвана в
публикации и рекламни материали от фирма,
организация, агенция или институция като
търговска марка или символ на тяхната идентичност [ODLIS]

локален достъп

виж пряк достъп

мащаб

scale

<картографски ресурси> отношението между разстоянията в ресурса и действителните
разстояния, които те представляват

мащабно число

representative
fraction

мащабът на карта или план, изразен като дроб
или отношение [USDMA]

микрокарта

microopaque

правоъгълна непрозрачна картичка с множес
тво микрофотографии, разположени двуизмерно
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микрофилм в картридж

виж картридж

микрофилм в касета

виж касета

микрофилм на
лента

microfilm slip

микрофилм на ролка

къса микрофилмова лента, която не е навита
на ролка
виж ролка

микрофиш

microfiche

филм във форма на правоъгълна картичка,
който съдържа набор от микрофотографии,
разположени двуизмерно. Обикновено микрофишите включват заглавие и други библиографски данни, които могат да се четат
без увеличение

микроформа

microform

ресурс с дребни изображения, които не могат
да се четат с невъоръжено око и трябва да се
увеличат, за да се ползват

миниатюрна
партитура

miniature score партитура с намалени размери, която не е
предназначена за изпълнение. Използват се и
термините „джобна партитура“ или „учебна
партитура“

многочастен
монографичен
ресурс

multipart
monographic
resource

монографичен ресурс в краен брой физичес
ки отделени части, за който е известно, че е
замислен или публикуван като единица. Отделните части може да имат собствени заглавия и сведения за отговорност. Нито една от
частите не може да се определи като по-значима от останалите.

многочастен ресурс

multipart
resource

ресурс, съставен от отделни части, замислен,
създаден, осъществен или подреден като единица. Многочастният ресурс може да бъде
многочастен монографичен ресурс или периодично издание.

монографичен
ресурс

monographic
resource

ресурс, който е завършен в една част или е замислен да бъде завършен в краен брой части

монографична серия
музикален формат

виж серия
music format

музикална партия
мултимедиен
ресурс

физическата форма, в която е представена нотираната музика в ресурса (напр. партитура,
партии). Използва се и терминът формат на
музикално представяне.
виж партия

multimedia
resource

ресурс, който се състои от два или повече
отделни носителя или от различни форми на
един и същ носител и нито един от тях няма
приоритетно значение. Използва се обикновено като едно цяло (виж и средство).
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място на
публикуване

place of
publication

географското местоположение, където е издаден ресурсът, посочено обикновено в източника на информация като название на
град [ODLIS]

надлъжно
разположение

comic mode

подреждане на последователни изображения
върху микрофилми и диафилми, при което
основата на всеки кадър е успоредна на страничните ивици на филма (виж и напречно
разположение) [ODLIS]

надтекстно
заглавие

caption title

заглавие на ресурс, посочено в началото на
първата страница от текста

наименование на
лейбъла

label name

наименование на емблема или търговска марка, което се свързва с всички или с някои от
продуктите на издателска или продуцентска
фирма, особено за звукозаписи

наименование на
търговска марка

виж наименование на лейбъла

напречно
разположение

cine mode

подреждане на последователни изображения
върху микрофилми и диафилми, при което
основата на всеки кадър е перпендикулярна
на страничните ивици на филма (виж и над
лъжно разположение)

начални страници

preliminaries

заглавната страница или страници (или заместителят на заглавната страница) заедно с
гърба на заглавната страница или страници
(или заместителя на заглавната страница) и
всички страници, които предхождат заглавната страница или страници (или заместителя
на заглавната страница)

номер на
матрицата

plate number

<нотирана музика> номерът, определен за
оригиналните матрици, който днес се посочва в долната част на страницата на нотирана
музика и идентифицира матриците, от които
е отпечатано изданието. Номерът на матрицата може да се състои от съчетание от цифри,
букви и символи и може да включва и името
на издателя.

номерация

numbering

идентификация на всеки от последователните броеве или части на ресурс. Номерацията
може да включва цифра, буква, друг символ
или комбинация от тях, съпроводени или не
от дума (том, номер и др.) и/или от хронологично означение.

носител

виж физически носител
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нотирана музика

notated music

музикален ресурс в четима форма, размножен с печатни методи чрез фотокопиране,
офсетов печат, дигитализация и др. Нотираните музикални ресурси включват музика,
предназначена за изпълнение, за обучение,
етюди, упражнения и факсимилни издания
на музикални ръкописи

обем

extent

броят на единиците и/или подчинените
единици, които съставят ресурс, напр. томовете и/или страниците на печатен текст,
кадрите на филмова лента, продължителността или времетраенето на аудио-визуален ресурс

област

area

по-голяма част на библиографското описание, в която са включени данни от определена категория или набор от категории

общо заглавие

common title

онази част от заглавието, която е обща за
група свързани ресурси като допълнение
към различните заглавия на техните части.
Общото заглавие служи за отбелязване на
тази връзка и заедно със заглавието на частта идентифицира дадения ресурс. То може
също да бъде общо за основния ресурс и неговото приложение или приложения, както
и за основната серия и нейните подсерии,
когато приложението/ята или подсериите
имат подчинено заглавие или заглавия

означение за
подсерия

subseries
designation

номерация след заглавието на основната серия, която може да бъде самостоятелна или в
съчетание със заглавието на подсерията (виж
и означение на част)

означение за
dependent title
подчинено заглавие designation

номерация, която самостоятелно или в съчетание с подчинено заглавие служи за отличаване на един от два или повече свързани
ресурса с общо заглавие (виж и означение за
част, означение за подсерия)

означение за
специфичен
материал

specific
material
designation
(SMD)

термин, който означава специфичната категория материали (обикновено категорията на
физическия обект), към която принадлежи
ресурсът

означение за част

part
designation

<многочастни ресурси> номерация след общото заглавие, която самостоятелно или в
съчетание със заглавието на част служи за
разграничаване на една част от друга

250

ISBD 2011

Приложение E

означение за част

section
designation

номериране след общото заглавие, което самостоятелно или заедно със заглавието на
частта служи за разграничаване на отделна
част от група свързани помежду си ресурси с
общо заглавие (виж и означение за подсерия)

описание на много
нива

multilevel
description

метод на библиографско описание, основан
на разделянето на описателната информация
на две или повече нива. Първото ниво съдържа общата за целия или главния ресурс
информация. Второто и следващите нива съдържат информацията, отнасяща се до отделната част или друга единица.

основен източник
на информация

виж предпочетен източник на информация

основна серия

main series

серия, която съдържа една или повече подсерии

основно заглавие

title proper

главното наименование на ресурс, т.е. заглавието на ресурса във формата от предпочетения източник на информация за ресурса.
Основното заглавие включва всяко алтернативно заглавие, но не включва паралелните
заглавия и допълнението към заглавието. При
част, при някои приложения и при заглавия на
подсерии или части основното заглавие може
да се състои от два или повече компонента:
общото заглавие (или заглавието на основната серия или на многочастния монографичен
ресурс), подчиненото заглавие и означението за подчинено заглавие. За ресурси, които съдържат няколко отделни произведения,
основно заглавие е колективното заглавие.
За ресурси, които съдържат няколко отделни произведения без колективно заглавие, се
приема, че нямат основно заглавие. Серията
или подсерията също имат свое основно заглавие (виж и общо заглавие, подчинено заглавие, означение за подчинено заглавие).

отдалечен достъп

remote access

използването на електронен ресурс, съхранен
на сървър чрез компютърна мрежа

отпечатък

print

офорт, гравюра, литография и др. в ограничено издание на художника

пагинация

pagination

последователно номериране на страниците
на печатен текст. За целите на ISBD терминът
включва номерирането на листове, колони и др.
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паралелно заглавие parallel title

заглавие на друг език и/или азбука, представено на предпочетения източник на информация за ресурса като равностойно на
основното заглавие на ресурса или на отделно произведение в ресурс без колективно
заглавие

партитура

score

нотирана музика, съставена от поредица от
подредени вертикално петолиния, представящи всички партии на музикално произведение, така че да могат да се четат едновременно. Произведение за един инструмент или
глас не може да се представи чрез партитура
(виж и хорова партитура, дирексион, съкратена партитура, миниатюрна партитура, вокална партитура).

партия

part

<нотирана музика> музика, отпечатана за
един от изпълнителите в ансамбъл (виж и
диригентска партия за пиано (цигулка и др.))

периодично
издание

serial

продължаващ ресурс, издаван последователно на отделни, обикновено номерирани
броеве или части без предварително замис
лено завършване. Примери за периодични
издания са научни и популярни списания,
електронни списания, продължаващи указатели, годишни доклади, вестници и монографични серии.

периодичност

frequency

интервалите, през които излизат броевете
или частите на периодично издание или
актуализациите на интегриращ ресурс, например ежедневно, седмично, месечно, годишно

печатар

printer

лице или фирма, което отпечатва печатен
ресурс, за разлика от издателя, който издава
ресурса, и книготърговеца, който го предлага
за продажба. При по-старите книги печатарят
често е и издател. [ODLIS]

печатен лист

sheet

<по-стари монографични ресурси> къс хартия или друг материал, изработен в размери,
които отговарят на печатната форма на печатна преса

печатен ресурс

printed
resource

ресурс във форма за четене с невъоръжено
око или в релефна форма за ползване от хора
със зрителни увреждания, включително ресурс, публикуван за ограничено разпространяване или за продажба при поискване
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печатна кола

gathering,
quire

<по-стари монографични ресурси> определен брой сгъвки, подредени една в друга.
Обикновено един печатен лист образува една
печатна кола, но ако печатните страници са
свързани от половин листове или от други
части на цяла печатна форма, печатният лист
може да образува повече от една кола. Една
кола може да се състави и от повече от един
печатни листове. Едно фолио (2o, 2:o, и т.н.)
може да бъде сгънато четири пъти (два печатни листа за кола) или шест пъти и т.н.

печатна страница

type-page

подреждането на подвижен набор във форма,
която се използва за отпечатване на страница
върху печатен лист

печатна форма

type form

комбинацията от подредени и стегнати в рамка печатни страници, които се използват за
отпечатване върху едната страна на печатния
лист

плакат

broadside

виж афиш

поглъщане

absorption

включване на един или повече продължаващи ресурси в друг продължаващ ресурс, като
погълнатите продължаващи ресурси обикновено загубват идентичността си

подвързан с

bound with

означение, използвано за печатен ресурс,
включен заедно с един или повече други ресурси в един и същи том, в който те са подредени и подвързани след публикуването им
(виж и издаден с). Използва се за информация, отнасяща се до екземпляра.

подсерия

subseries

серия, която представлява част от основна
серия. Подсерията може да има или да няма
заглавие, подчинено на заглавието на основната серия. Подсерията може да бъде или да
не бъде номерирана (виж и общо заглавие,
подчинено заглавие).

подчинено заглавие dependent title

заглавие, което само по себе си не е достатъчно за идентифициране на ресурс и се налага
добавянето на общо заглавие или заглавието
на главния ресурс или на основната серия.
Примери за подчинени заглавия са заглавията на части, някои заглавия на отделни листове на серия от карти, някои заглавия на приложения, на подсерии и заглавията на някои
части на многочастен монографичен ресурс
(виж и заглавие на част).
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по-стар
монографичен
ресурс

older
monographic
resource

ресурс, който е произведен преди въвеждането на машинното книгопечатане през ХІХ
век. Включва както произведените за продажба ресурси, така и отпечатаните в малко и
дори в единствени екземпляри за лично ползване или ограничено разпространяване.

постер

poster

афиш или плакат, предназначен за публично
показване

предишно заглавие

former title

по-ранно заглавие на продължаващ ресурс,
който е продължен под друго заглавие (изцяло
или частично), слял се е с друг продължаващ
ресурс под друго заглавие или заглавия или
е бил погълнат от друг продължаващ ресурс
(изцяло или частично) под друго заглавие

предпочетен
източник на
информация

preferred
source of
information

източникът на библиографски данни, който е
предпочетен като източник, от който се съставя
библиографска информация (или част от нея).
Той съдържа заглавието и обикновено е найпълният източник на информация за ресурса.
Избира се според последователността на предпочитание, съответстваща на вида на ресурса.

представям
информация

transcribe

създаване на описание, предавайки дословно
точната текстова информация за описваната
област така, както е намерена в ресурса, с изключение на пунктуацията или на главните
букви

преиздание

reissue

наименувана или идентифицирана по друг
начин партида от екземпляри от ресурс, произведена от един и същ оригинал и със същата физическа форма като предишен тираж и
произхождаща от една и съща издателска или
продуцентска агенция (виж и издание)

препечатка

reprint

(1) ново издание, възпроизвеждащо текста
на предишно издание с възможно най-голяма
точност
(2) нов тираж, изработен или произлязъл от
същия оригинал като предишен такъв

приложение

supplement

ресурс, който обикновено е издаден отделно
и допълва основния ресурс, като го осъвременява, продължава го по друг начин или съдържа специална тема, която не е включена в
него. Приложението може да има или да няма
заглавие, подчинено на заглавието на основния ресурс (виж и общо заглавие, подчинено
заглавие).
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притурка

insert

ресурс, който се публикува редовно или понякога с друг ресурс, като се влага в него чрез
прикрепяне или свободно. Всеки отпечатан
материал като карта, илюстрация, бланка за
абонамент, рекламно приложение и др., който
е вложен свободно (неподвързан) в книга или
списание и не е неразделна част от публикацията [ODLIS] (виж и съпроводителен материал, общо заглавие, подчинено заглавие).

продуцент

producer

<кинофилми> лице, което носи цялостната
отговорност за осъществяването на кинофилм. Художествените или технически аспекти на конкретна продукция може да са
свързани в различна степен със специфични
видове отговорност.

продуцент

producer

<звукозаписи> лице, което носи техническа
отговорност за записването на звука. Продуцентът може да отговаря в различна степен
и за художествени и други аспекти на звукозаписа.

продуцентска
компания

production
company

<кинофилми> компания, която поема цялостна отговорност за финансовото, техническото и организационното управление на създаването на кинофилм

продуцентска
компания

production
company

<звукозаписи> компания, която носи отговорност за записването на звука в процеса на
звукозапис или за масовото производство на
звукозаписа (напр. щанцоване на плочи или
размножаване върху магнитни ленти)

продължаващ
ресурс

continuing
resource

ресурс, който се издава през период от време,
чийто край не е предварително определен. Продължаващият ресурс може да бъде периодично
издание или текущо интегриращ ресурс.

проекция

projection

<картографски ресурси> систематично разчертаване на линии върху равна повърхност,
за да се представят паралелите за географска
ширина и меридианите за географска дължина на Земята, на част от Земята или на друга
небесна сфера [USDMA]

прозрачно фолио

transparency

лист от прозрачен материал, който може да
бъде монтиран в картонена рамка, съдържащ
изображение и предназначен за използване с
шрайбпроектор или диапроектор. Единично
прозрачно фолио може да бъде снабдено с неприкрепени покрития
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производител

producer

<електронни ресурси> лице или колективен
орган с финансова и/или административна
отговорност за физическите процеси, чрез
които се създава електронен ресурс. Художествените или технически аспекти на определено произведение може да са свързани в
различна степен със специфични видове отговорност, включително събиране на данни и
конвертиране на данни в компютърна форма.

пряк достъп

direct access

ползването на електронен ресурс чрез физически носител като диск, касета или картридж, предназначени за включване към
компютър, друго електронно или периферно
устройство

публикация

виж ресурс

равноденствие

equinox

<картографски ресурси> една от двете точки на пресичане на еклиптиката и небесния
екватор, в които се намира Слънцето, когато
деклинацията му е 0° [USDMA]

разделяне

split

разделяне на продължаващ ресурс на два или
повече нови или отделни продължаващи ресурса

размери

dimensions

линейни измерения (височина, ширина, дълбочина) на ресурс и/или величини, които отговарят на начина на ползване на ресурса, когато
той се използва с помощта на устройства

резолюция

resolution

<графични ресурси> най-малката мерна единица, използвана при регистриране на данни
за компютърно изображение и изразена чрез
точки на инч, пиксели на ред или редове на
милиметър. Тя означава количеството на
дробност в един пиксел от изображението.

резолюция

resolution

<картографски ресурси> точността, до която
определен мащаб може да опише местоположението и формата на географските обекти. Колкото мащабът на картата е по-едър,
толкова по-висока е възможната резолюция.
С намаляването на мащаба резолюцията намалява и границите на обекта може да бъдат
неясни, опростени или изобщо да не личат,
напр. малки области може да са представени
като точки. Изображение с резолюция един
метър означава, че всеки пиксел от него представлява един квадратен метър от земната повърхност.
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ректасцензия

right ascension

ъгловото разстояние, измерено на изток от
екватора от пролетното равноденствие до часовия кръг чрез небесното тяло, от 0 до 24
часа [USDMA]

ресурс

resource

осезаем или неосезаем обект с интелектуално или художествено съдържание, който
е замислен, произведен и/или издаден като
единица и представлява основата на отделно
библиографско описание. Ресурсите съдържат текст, музика, неподвижни и движещи
се изображения, графика, карти, звукозаписи
и видеозаписи, електронни данни или програми, включително и издавани периодично
(виж и цялостен ресурс).

родов термин

generic term

(1) общ термин, който посочва вида, формата или жанра и/или периодичността на ресурс. Термини като Abhandlungen, annales,
annual report, bulletin, cahiers, compte rendu
des séances, circular letter, journal, newsletter,
occasional
paper,
proceedings,
report,
transactions и техните еквиваленти на други
езици се смятат за родови термини; (2) за музика, термин, който показва музикална форма
или жанр

ролка

reel

кръгъл държач с фланци и кухина от единия
до другия край, на който се навива филм или
магнитна лента и се използва за записване на
микрорепродукции на текст и/или изображения (микрофилм на ролка), за възпроизвеждане на звук (звукозапис на ролка), на кинофилми (филм на ролка) или видео (видео
на ролка). Обикновено е предназначена за
включване към устройство за показване или
прослушване.

сведение за
изданието

edition
statement

дума, израз или група от знаци, които показват, че ресурсът принадлежи към определено
издание

сведение за
отговорност

statement of
responsibility

сведение, взето от описвания ресурс, отнасящо се до лица, отговорни за интелектуалното
или художествено съдържание на ресурса, до
колективни органи, от които съдържанието
произлиза, или до лица и колективни органи,
отговорни за представяне на съдържанието
на ресурса [AACR2]
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сведение за серия

series
statement

сведение, което идентифицира серия или
многочастни монографични ресурси, към
които принадлежи ресурсът, включително
всяка номерация на ресурса в серията или в
многочастния монографичен ресурс

сведение за
съпроводителен
материал

accompaning
material
statement

кратко описание на съпроводителен материал

свезка

fascicle

част от печатен ресурс, който за удобство
при отпечатването или публикуването излиза на малки и обикновено незавършени
последователни части. Не е необходимо
тези части да съответстват на същинското разделение на произведението на части
и др. Обикновено свезката има временна
книжна обвивка. Тя може да бъде или да
не бъде номерирана. За разлика от частта,
свезката е временна, а не същинска съставна единица. [AACR2]

серия

series

(1) серията се състои от група от отделни
ресурси, издадени последователно, номерирани или не, всеки от които освен собственото си индивидуално заглавие съдържа
общото заглавие на групата като цяло, т.е.
заглавието на серията;
(2) номерирана поредица от броеве или части на периодично издание (напр. Notes and
quieries, 1st series, 2nd series и др.)

сигнатура

signature

<по-стари монографични ресурси> една или
повече букви и/или символи и/или цифри, които обикновено са отпечатани в долната част
на първата и на някои от следващите нечетни
страници на всяка от колите на ресурс и служат за осигуряване на правилното му отпечатване, сгъване и събиране

слайд

slide

двуизмерно изображение върху филм или
друг прозрачен материал, монтирано в рамка
и предназначено за ползване с проектор или
уред за гледане на диапозитиви

сливане

merger

<продължаващи ресурси> обединяване на
два или повече продължаващи ресурса, които
съставят нов продължаващ ресурс. Обикновено слелите се продължаващи ресурси губят
предишните си отделни идентичности.
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medium

физическа субстанция или материал (хартия,
филм, магнитна лента, оптичен диск и др.),
който пренася или предава информационно съдържание (виж и формат <електронни ресурси>, мултимедиен ресурс, физически носител)

средство за съхраняване

виж средство

стандарт за
съдържание

content
standard

съвкупност от подробни правила за съставяне на библиографски записи, които описват
и представят ресурси, включени в библиотечна или архивна колекция. Стандартът за
съдържание се установява, за да се поддържа последователност в каталога и между
каталозите на библиотеките и архивите, които използват един и същ стандарт. Думата
„съдържание“ се отнася до съдържанието на
библиографския или описателен запис, а не
до съдържанието на описвания ресурс.

стенно табло

wallchart

непрозрачен лист, предназначен за представяне или излагане на данни в графична или
таблична форма

стереограф

stereograph

слайдове или картини, монтирани по двойки,
предназначени за създаване на триизмерен
оптичен ефект при употреба на стереоскопично устройство за гледане. Стереоскопичните изображения може да се отпечатват и
върху непрозрачна основа и да се използват
с помощта на ръчно устройство за виждане,
състоящо се от двуцветни лещи, монтирани
върху рамка от картон. Този вид стереограф
обикновено се употребява при илюстриране
на книги.

съкратена
партитура

condensed
score

нотирана музика, която представя само основните музикални партии в минимален брой
нотни петолиния, обикновено организирани
по музикални групи

съпроводителен
материал

accompanying
material

всеки материал, който е издаден заедно с описвания ресурс и е предназначен да се използва с
него (виж и документация, притурка)

съпроводителна
документация
съставяне на
описание

виж документация
record (verb)

създаване на описание от информация, извлечена или получена от ресурс, а не чрез дос
ловно преписване на текстова информация
(виж и представяне (на информация))
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състояние

state

<по-стари монографични ресурси> различие
в ресурс, което го разграничава от другите
екземпляри от същия или от допълнителен
тираж, освен когато издателят не го е идентифицирал като отделен издателски факт (виж
и издание, тираж, допълнителен тираж)

текущо
актуализирано
издание със
заменящи се
листове

updating
looseleaf

интегриращ ресурс, състоящ се от един или
повече основни тома, който се актуализира
чрез вмъкване, отстраняване и/или замяна на
отделни страници

тет-беш

tête-bêche

начин на подвързване, при който един текст
започва от „предната страна“, а друг текст –
от „задната страна“, като текстовете са разположени в противоположни посоки, напр. текстове на английски и на френски, подвързани
заедно (виж и гръб към гръб)

тираж

impression

(1) всички екземпляри от издание, произведени едновременно или еднократно
(2) всички екземпляри от листове на ресурс,
отпечатани като един тираж от един и същ
набор на печатните страници (виж и издание,
допълнителен тираж <печатни монографични ресурси>, състояние <по-стари монографични ресурси>, вариантен екземпляр)

условия за
достъпност

terms of
availability

условията, при които може да се получи ресурсът, напр. цена на ресурс, предлаган за
продажба, или сведение, че ресурсът е на разположение за заемане или без заплащане

установена
пунктуация

prescribed
punctuation

пунктуация, която се поставя от агенцията за
каталогизация в съответствие с изискванията
на ISBD, за да предхожда или загражда елемент или област на библиографското описание

установени
източници на
информация

prescribed
sources of
information

източникът или източниците, от които се взема информация за всеки елемент или област
на библиографското описание. Информация,
взета от източници, които не са установени
за дадената област, се поставя в квадратни
скоби

учебна партитура

виж миниатюрна партитура

учебно изображение study print

картина, придружена с въпроси или обяснения, които понякога са отпечатани на гърба
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факсимилна
препечатка

виж факсимилна репродукция

факсимилна
репродукция

facsimile
reproduction

физически носител

physical carrier физическото средство, върху (или на) което
може да се съхраняват данни, звук, изображения, програми и др. За определени категории материали физическият носител се състои от носител за съхраняване (напр. лента
или филм), затворен понякога в пластмасова, метална и пр. опаковка (напр. касета или
картридж), която е неделима част от ресурса
(виж и контейнер; средство).

филм в картридж

film cartridge

виж картридж

филм в касета

film cassette

виж касета

филм на ролка

film reel

виж ролка

фингърпринт

fingerprint

<по-стари монографични ресурси> съвкупност от знаци, извлечени от ресурс с цел да
се идентифицира изданието. Фингърпринтът
се състои от определен брой знаци, взети от
определен брой постоянни места в текста на
ресурса и следвани от цифра, която показва
източника на един и/или повече от знаците
и/или буква, която означава посоката на линиите в структурата на ръчната хартия и/или
датата, посочена в областта на издателските
данни, данните за разпространяването и др.

флаш карта

flash card

карта или друг вид непрозрачен материал,
върху който са отпечатани думи, цифри или
рисунки и е предназначен за бързо показване

флипчарт

flip chart

набор от листове с групирани по тематика
данни, свързани в горния или страничен край
и предназначени за презентация на статив

форма

ново издание на ресурс, при което основната
част е възпроизведена точно от оригиналните
страници на по-ранно издание. Обикновено
то е дело на различен издател от този на оригинала и често има собствена заглавна страница и различна уводна част.

виж печатна форма

форма на
съдържанието

content form

основната форма или форми, в които е изразено съдържанието на ресурса

формат

format

в най-общ смисъл означава определено физическо представяне на ресурс

261

Приложение Е

ISBD 2011

формат

format

<електронни ресурси> начинът, по който са
подредени данните в носител на входа, на
изхода или при съхраняване (виж и носител,
физически носител)

формат

format

<нотирана музика> виж музикален формат

формат

format

<по-стари монографични ресурси> означение за броя печатни страници във всяка печатна форма. При фолио (2º 2:o и т.н.) във
всяка форма има две печатни страници, при
ин-кварто (4º 4:o и т.н.) – четири, при ин-октаво (8º, 8:o и т.н.) – осем, и т.н.

фотография

photograph

непрозрачен отпечатък, получен чрез въздействието на светлина върху светлочувствителен филм

характеристика на
съдържанието

content
qualification

видът на съдържанието, наличие или отсъствие на движение, размерност и сетивно естество на ресурс

холограма

hologram

триизмерно изображение, получено чрез
процес, основан на интерференция на светлината

хорова партитура

chorus score

нотирана музика за произведение за гласове
и инструменти, която съдържа само хоровата
музика във вид на партитура, без музиката за
инструментите

художествена
репродукция

art
reproduction

механично възпроизведено художествено
произведение в издание за търговско разпространяване

цветна илюстрация coloured
illustration

илюстрация в който и да е цвят. Черното, бялото и нюансите на сивото не се приемат за
цветове.

цялостен ресурс

whole resource

обектът, който включва самия ресурс, неговия контейнер, документация и друг съпроводителен материал, така както е произведен
и/или издаден като единица и представлява
основа на отделно библиографско описание
(виж и ресурс)

част

section

<продължаващи ресурси> един от група свързани помежду си ресурси, които имат общо
заглавие. Обикновено в частта се разглежда специфична тематична категория и тя се
идентифицира от общото заглавие на групата
и нейното заглавие и/или означение. Възможни са две или повече йерархични нива на части (подчасти).
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АЗБУЧНО-ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ
ISBN 8.1.2
		 забележки за 7.8.1
ISSN 8.1.2
		 забележки за 7.8.1
		 на серия и подсерия 6.5
Автор
		 виж Сведение за отговорност
Авторско право
		 дата на регистриране 4.3.6, 4.3.7
		 символ А9
Азбука на описанието A.5
		 в двупосочни записи
Приложение B
Азбуки
две или повече A.3.2.9
Акроними и инициали A.6.5
в допълнение към заглавието
1.1.4.1.1, 1.3.3.1
в основно заглавие A.2.7.1(b),
1.1.3.3, 1.3.3.1, 7.1.1.3
		 забележки за 7.1.1.3
в сведение за отговорност 1.4.5.4
виж и Съкращения
Алтернативно заглавие 1.1.3.4
Анотация
забележка, представляваща 7.10.2
Библиография
забележки за 7.7.3
Библиографска история
забележки за 7.2
Библиографско описание
обект A.2.1
Букви в заглавия A.2.7.1., 1.1.3.5
Вариантно заглавие 1.3.1
забележки за 7.1.1.2
Вид на ресурса
виж Област на специфична
характеристика на материала или
вида на ресурса
Вид на средството 0.3
Връзки с други ресурси
забележки за 7.2.4
Главни букви A.7

в допълнение към заглавието 1.3.4.2
в заглавие на серия или подсерия 6.1
в основно заглавие 1.1.5.1
в паралелно заглавие 1.2.5.1
Дата на отпечатване или произвеждане
4.3.7
Дата на публикуване, произвеждане
и/или разпространяване 4.3
Двупосочни записи Приложение B
Дефекти A.10
Допълнение към заглавието 1.3
в серия и подсерия 6.3
Други физически подробности 5.2
Език на описанието A.5
при двупосочни записи
Приложение B
Езици
два или повече A.3.2.9
Екземпляр
забележки, отнасящи се до 7.11
Електронни ресурси
виж Отдалечен достъп (електронни
ресурси)
виж Пряк достъп (електронни
ресурси)
Забележки, област на 7
Заглавие
виж Алтернативно заглавие
		
Вариантно заглавие
		
Заглавие на част
		
Ключово заглавие
		
Колективно заглавие
		
Общо заглавие
		
Основно заглавие
		
Паралелно заглавие
		
Подчинено заглавие
		
Родов термин – заглавие
		
Транслитерирано заглавие
Заглавие на част 1.1.4.6.1, 1.1.5.3
Заглавна страница A.4.2.1.1
Звук 5.2.6
Идентификатор за редки и ценни ресурси
виж Фингърпринт
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Идентификатор на ресурса и условия за
разпространяване, област 8
забележки за 7.8
Издадено с 7.2.4.6
Издание със заменящи се листове
4.3.10.2, 5.1.2
допълнение към заглавието 1.3.4.2
сведения за отговорност 1.4.5.1
Издания, различни
забележки за 7.2.4.3
Издател, производител и/или
разпространител 4.2
промяна на А.2.1
Източници на информация A.4
предпочетена последователност
A.4.2
Илюстрации 5.2.3
Име на файл 1.1.2
Инициали
виж Акроними и инициали
Ключово заглавие 8.2
Колективно заглавие 1.1.4.3
отсъствие на колективно основно
заглавие 1.1.4.4, 1.1.5.2
сведение за изданието 2.1.4.2
Количествена характеристика (по-стари
монографични ресурси) 7.5.1
виж и Област на описание на
материала
Контейнер 5.3.1.1, 5.3.1.3
Координати 3.1.3
Литературна форма
забележки за 7.1.2.1
Лого
в основното заглавие 1.1.3.3
Математически данни (картографски
ресурси) 3.1
забележки за 7.3.1
Мащаб 3.1.1
Международен стандартен номер на
книгата
виж ISBN
Международен стандартен номер на
периодичното издание
виж ISSN
Микроформи 5.2.5
Музикален формат 3.2

ISBD 2011

Музикална форма
забележки за 7.1.2.1
Място на издаване, отпечатване и/или
произвеждане 4.1
Място на отпечатване или произвеждане
4.4
Наименование на издател, производител
и/или разпространител
виж Издател, производител и/или
разпространител
Наименование на печатар или
производител
виж Печатар или производител
Начин на достъп
забележки за 7.0.5
Незначителни промени в основното
заглавие
виж Основно заглавие – промени
Необичайни размери 5.3.1.2
Номерация 3.3
в серия и подсерия 6.6
забележки за 7.3.3
Обем на ресурса 5.1
Област на забележките
виж Забележки, област на
Област на заглавието и сведенията за
отговорност 1
забележки за 7.1
Област на идентификатора на ресурса и
условията за разпространяване
виж Идентификатор на ресурса
и условия за разпространяване,
област на
Област на изданието 2
забележки за 7.2
Област на описание на материала
виж Описание на материала,
област на
Област на публикуване, произвеждане,
разпространяване и др.
виж Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др., област на
Област на серията
виж Серия, област на
Област на специфичната характеристика
на материала и вида на ресурса
виж Специфична характеристика
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на материала или вида на ресурса,
област на
Област на формата на съдържанието и
вида на носителя 0
Обхват на ISBD A.1.1
Общо заглавие 1.1.3.7, 6
представяне на информацията
1.1.5.3
Обърнати букви А.8
Описание
основа A.4.1
промени, които налагат ново A.2.6,
1.1.6, 1.4.6
промени, които не налагат ново
A.2.7
Описание на материала
забележки за 7.5
област на 5
Описание на много нива 5.4.3,
Приложение A
Определение на съдържанието 0.1.1
Основно заглавие 1.1
в серия и подсерия 6.1
забележки за 7.1.1
промени A.2.6, A.2.7, 1.1.6
Отдалечен достъп (електронни ресурси)
А.2.2
забележки за 7.0.5
обем 5.1.3
Отделяне (продължаващи ресурси)
забележки за 7.2.4.7.3
Отпечатване или произвеждане
дата на виж Дата на отпечатване
или произвеждане
място на виж Място на отпечатване
или произвеждане
Пагинация 5.1.4
Паралелно допълнение към заглавието
1.3.4.7
Паралелно заглавие 1.2
в серия и подсерия 6.2
забележки за 7.1.3
Паралелно сведение за изданието
виж Сведение за изданието –
паралелно
Периодичност 7.0.3
Печатар или производител 4.5

Печатни грешки A.8
в датите 4.3.5
Поглъщане
забележки за 7.2.4.7.4
Погрешно изписани думи A.8
Подвързано с 7.11
Подвързия
забележки за 7.8.2
Подсерия 6
забележки за 7.2.4.7.5, 7.2.4.7.6
Подход към ресурсите A.2
Подчинено заглавие 1.1.3.7, 1.1.4.5, 6
представяне на информацията
1.1.5.3
Ползване
забележка за 7.10.3
Пояснение
към идентификатори на ресурс 8.1.3
към условията за разпространяване
8.3.2
Преводи
забележки за 7.2.4.1
Приложения 1.1.4.6
забележки за 7.2.4.4, 7.2.4.5
Примери A.11
Притурки 1.1.4.5.2
забележки за 7.2.4.4, 7.2.4.5
Продължение
забележки за 7.2.4.7.1
Проекция 3.1.2
Произвеждане
виж Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др., област
Производител
виж Печатар или производител
Промени
в наименованието на издател,
производител и/или
разпространител
виж Издател, производител
и/или разпространител –
промяна на
в основното заглавие
виж Основно заглавие –
промени
в сведението за изданието
виж Сведение за изданието –
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промени
в сведението за отговорност
виж Сведение за отговорност –
промени
Пряк достъп (електронни ресурси) А.2.2
размери 5.3.1.1
системни изисквания 7.0.4
Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др., област 4
забележки за 7.4
Пунктуация A.3.2
Разделяне (продължаващи ресурси)
забележки за 7.2.4.7.3
Размери на ресурс 5.3
Разпространяване
виж Публикуване, произвеждане,
разпространяване и др., област
Разпространител 4.2.5
Разпространяване, условия за
виж Условия за разпространяване
Разрешение от цензурата
дата на получаване 4.3.6
Репродукция
забележки за 7.2.4.2
номерация 3.3
описание А.2.5
Родов термин – заглавие A.2.6.2.(a),
1.1.3.1
Сведение за изданието 2.1
в серия и подсерия 6.3.3
добавено 2.1.3
допълнително 2.4
забележки за 7.2
паралелно 2.2
представяне на информацията 2.1.2
промени в A.2.6.2.(b), 2.1.5
сведение за отговорност 2.3, 2.5
Сведение за отговорност 1.4
в допълнение към заглавието 1.3.2
в допълнително сведение за
изданието 2.5
в основно заглавие 1.1.3.6
в сведение за изданието 2.3
в серия или подсерия 6.4
забележки за 7.1.4
промени А.2.6.2
Серия

допълнение към заглавието 6.3
забележки за 7.6
заглавие 6.1
номерация 6.6
област на 6
паралелно заглавие 6.2
сведение за отговорност 6.4
Символи A.9
Системни изисквания
забележки за 7.0.4
Сливане (продължаващи ресурси)
забележки за 7.2.4.7.2
Специфична характеристика на
материала или вида на ресурса
забележки за 7.3
област на 3
Специфично означение
за материал 5.1
Стандартни номера 8
забележки за 7.8
Съдържание
забележки за 7.7
Съкращаване A.6
в допълнение към заглавието 1.3.4.2
в основно заглавие 1.1.5.1
в ресурси без основно заглавие
1.1.5.4
в сведение за отговорност 1.4.5.3
Съкращения A.6, Приложение D
в заглавие A.2.7.1
в имена на издатели 4.2.7
в номерация в серия или подсерия
6.6.1
в описания на материала
Приложение D
в сведение за проекция 3.1.2.2
в сведения за изданието 2.1.2
виж и Акроними и инициали
Съпроводителен материал 5.4
в описание на много нива
Приложение A
Технически спецификации 7.0.4
Транслитерирано заглавие A.5
забележки за 7.1.1.2
Условия за разпространяване 8.3
забележки за 7.8
Установена пунктуация A.3.1

266

ISBD 2011

Установени източници на информация
A.4.3
Факсимиле
забележки за 7.2.4.2
номерация 3.3
публикуване, произвеждане,
разпространяване и др. 4
Филмови ленти 5.1.3, 5.2.7
Фингърпринт 8.1.5
Форма на съдържанието 0.1
Характеристика на

Aзбучно-предметен показалец

съдържанието 0.2
Хронологично означение
виж Номерация
Художествена форма
забележки за 7.1.2.1
Цвят
спецификации 5.2.4
Цел на ISBD A.1.2
Цифри в заглавия 1.1.3.5
Читателско предназначение
забележки за 7.10.3

267

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Каталогизация в публикацията
ISBD: международен стандарт за библиографско описание : консолидирано издание
/ прев. от англ. Александра Дипчикова. – София : Бълг. библиотечно-информ. асоц.,
2012.
ISBN 978-954-9837-22-3
006.72:025.32
1. Библиографско описание – стандарти

ISBD: МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ
Консолидирано издание
Препоръчано от Групата за преглед на ISBD
Одобрено от Постоянната комисия на Секцията по каталогизация на ИФЛА
Превод от английски език: Александра Дипчикова
Редактор: Виолета Людсканова
Коректор: Евгения Мирева
Издава се с разрешението на ИФЛА
Първо издание на български език
Българска библиотечно-информационна асоциация

ISBN 978-954-9837-22-3
Предпечат Анна Георгиева
Печат Унискорп ООД

