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ĮVADAS
Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (ISBD) yra pagrindinis visuotinę
bibliografinę apskaitą skatinantis standartas, kurį taikant tarptautiniu mastu priimtina
forma visuotinai prieinami tikslūs baziniai bibliografiniai duomenys apie visus bet
kurioje pasaulio šalyje publikuotus išteklius. Nuo pat jo atsiradimo pradžios svarbiausias
ISBD tikslas yra suteikti nuoseklumo bibliografinės informacijos mainams.
ISBD yra standartas, kuris apibrėžia tam tikra tvarka užrašomus arba perrašomus
duomenų elementus, sudarančius kataloguojamo ištekliaus aprašo pagrindą. Jame taip
pat vartojama nustatyta skyryba, kaip duomenų elementų atpažinimo ir atvaizdavimo
priemonė, daranti juos suprantamus nepriklausomai nuo aprašo kalbos.
IFLA 2009 m. paskelbė naująjį Tarptautinių katalogavimo principų išdėstymą.1 Šių
principų, kurie pakeičia ir papildo 1961 m. Paryžiaus principus2, penktasis skyrius
skirtas bibliografiniam aprašui, kur teigiama, kad „Aprašomieji duomenys turi būti
sudaryti vadovaujantis tarptautiniu lygiu pripažintu standartu“3. Išnašoje pažymima,
kad ISBD yra standartas bibliotekų bendruomenei, tuo tarpu principų išdėstymas
skirtas ne tik bibliotekoms, bet ir archyvams, muziejams bei kitoms bendruomenėms.
Nors pradinė šio standarto tobulinimo paskata buvo bibliografinės apskaitos
automatizavimas ir ekonominė paskirstyto katalogavimo būtinybė, ISBD tebėra
naudingas ir pritaikomas bet kokio katalogo tipo – tiek rankinio tvarkymo, tiek
kompiuterinio – visų rūšių publikuotų išteklių bibliografiniams aprašams. Šį
tarptautiniu lygiu priimtą standartą savo kataloguose sėkmingai gali taikyti nacionalinių
ir daugianacionalinių katalogavimo taisyklių besilaikančios tarnybos.
Dirbant su ISBD buvo vadovaujamasi šiais tikslais ir principais:
• ISBD pateikti nuoseklias nuostatas, kiek įmanoma vienodesnes, visoms
publikuotų išteklių rūšims aprašyti ir specifines nuostatas – specifinėms išteklių
rūšims, kai to reikia šiems ištekliams aprašyti.
• ISBD pateikti nuostatas suderintam visame pasaulyje aprašomajam katalogavimui,
siekiant palengvinti tarptautinius bibliografinių įrašų mainus tarp įvairių šalių
valstybinės bibliografijos tarnybų bei bibliotekų ir informacijos (taip pat gamintojų
ir leidėjų) bendruomenėje.
• ISBD pritaikyti skirtingus aprašo lygmenis, taip pat ir tuos, kurie reikalingi
valstybinės bibliografijos tarnyboms, nacionalinėms ir kitoms bibliotekoms.
• Turi būti apibrėžti aprašomieji elementai, reikalingi ištekliui identifikuoti ir
pasirinkti.
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). Taip pat prieinama: http://www.ifla.org/en/publications/statement-of-internationalcataloguing-principles
International Conference on Cataloguing Principles. Report. (London: International Federation
of Library Associations, 1963), 91-96.
IFLA Cataloguing Principles, 5.3.
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• Dėmesys bus kreipiamas į duomenų elementų rinkinį, o ne jų atvaizdavimą arba
naudojimą specifinėje automatizuotoje sistemoje.
• Rengiant nuostatas, būtina pasitelkti pažangią praktiką.
Šiame tekste nuostatos išdėstytos taip, kad pirmiausia pateikiamos bendros nuostatos,
taikomos visoms išteklių rūšims, po to – specifinės nuostatos, kurios papildo
informaciją, reikalingą specifinei ištekliaus rūšiai, arba yra bendros taisyklės išimtys.
Funkcinių reikalavimų bibliografiniams įrašams (FRBR)4 terminais tariant,
ISBD taikomas apraiškoms aprašyti, turimą vienetą aprašant kaip visos apraiškos
egzempliorių. Taip ISBD atsižvelgiama į Tarptautinių katalogavimo principų
išdėstymą, kuriame teigiama, kad „Bibliografinis aprašas dažniausiai turi remtis
vienetu kaip apraiškos atstovu“5.
Remiantis ISBD, valstybinės bibliografijos tarnybos kviečiamos parengti galutinius
aprašus, kurie „apimtų visus ISBD pateikiamus būtinus elementus tiek, kiek informacija
pritaikytina aprašomam ištekliui“ (žr. A.1.3). Tokios praktikos taip pat rekomenduojama
laikytis bibliotekoms, kurios dalijasi bibliografiniais duomenimis. Tam tikri duomenų
elementai laikomi būtinais visais atvejais, o kai kuriais atvejais jie laikomi būtinais,
jeigu yra reikalingi aprašomam ištekliui identifikuoti arba kitais atžvilgiais laikomi
svarbiais bibliografijos ar katalogo vartotojams. ISBD nuostatos gali būti papildomos
IFLA Guidelines for the Application of the ISBDs to the Description of Component
Parts6 („ISBD taikymo sudėtinių dalių aprašui nurodymai“).
ISBD ir FRBR ryšys
Ši ISBD laida atspindi pastangas, kuriomis siekiama, kad visų medžiagos rūšių aprašai
vienodai atitiktų FRBR. Tam tikslui buvo atidžiai peržiūrėti ISBD duomenų elementai
ir prie nebūtinų priskirti visi, kurie nebūtini FRBR. Nėra nė vieno duomenų elemento,
kuris būtų būtinas pagal FRBR, bet nebūtinas pagal ISBD.
ISBD peržiūros grupė laikė būtinu IFLA uždaviniu išaiškinti ryšį tarp ISBD ir FRBR
modelio. Bandydama priderinti ISBD terminiją prie FRBR terminų kūrinys („work“),
išraiška („expression“), apraiška („manifestation“) ir vienetas („item“) ir pakeisti
tokius terminus kaip leidinys („publication“), grupei iškilo sunkumų, didžiausia dalimi
todėl, kad FRBR vartojami terminai apibrėžiami esinio-santykio („entity-relationship“)
modelio kontekste aukštesniu abstrakcijos lygmeniu nei ISBD apibūdinimai. Frankfurte
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). Taip
pat prieinama: http://www.ifla.org/en/publications/functional-requirements-for-bibliographicrecords
IFLA Cataloguing Principles, 5.2.
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). Prieinama: http://www.ifla.org/files/
cataloguing/isbd/component-parts.pdf
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vykusio IFLA ekspertų pasitarimo, skirto tarptautinėms katalogavimo taisyklėms
parengti (IME-ICC), pranešime buvo pasakyta, kad „FRBR terminija neturėtų būti
paprasčiausiai įterpiama į ISBD ir katalogavimo taisykles, tačiau [pastarosios] turėtų
išlaikyti savo specifinę terminiją ir tiksliai apibrėžti, kaip šios specifinės terminijos
kiekvienas terminas konceptualiai susijęs su FRBR terminija“7. Peržiūros grupė
pritarė šiam pasiūlymui ir 2003 m. nutarė ISBD nevartoti FRBR terminijos. Vis dėlto
ISBD peržiūros grupė nusprendė padaryti kai kuriuos redakcinius pakeitimus. Vienas
jų – vartoti terminą išteklius („resource“) vietoj dokumentas („item“) arba leidinys
(„publication“). Tai padaryta norint išvengti painiavos, nes ankstesnių ISBD termino
item („dokumentas“) reikšmė nuo FRBR termino item („vienetas“) skiriasi.
Peržiūros grupė nusprendė, kad lentelės, detaliai apibūdinančios kiekvieno ISBD
elemento ryšį su atitinkamu FRBR modelio esiniu, atributu ar santykiu, sukūrimas
pakankamai aiškiai parodytų darnų ISBD ir FRBR ryšį. 2004 m. liepos 9 d.
Katalogavimo sekcijos Nuolatinis komitetas paskelbė šių ryšių sutapties lentelę
Mapping ISBD Elements to FRBR Entity Attributes and Relationships8, grindžiamą
tuo metu publikuotais ISBD.
ISBD peržiūros grupė reiškia padėką už atliktą peržiūros darbą ir specializuotų ISBD
publikavimą, kadangi šioje naujojoje versijoje siekiama kiek įmanoma labiau paisyti
su specializuotais ISBD susijusių nuostatų, kad būtų nuosekliai išdėstytos visų rūšių
išteklių aprašo nuostatos. Toliau pateikiama trumpa nuveikto darbo apžvalga9.
Istorija
Tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo pradžia siekia 1969 m., kai IFLA
Katalogavimo komitetas surengė Tarptautinį katalogavimo ekspertų pasitarimą.
Šiame pasitarime buvo priimta rezoliucija, kurioje siūloma parengti standartus,
reglamentuojančius bibliografinių aprašų formą ir turinį. Todėl Katalogavimo komitetas
ėmėsi veiklos, kuri galiausiai suteiktų galimybę aktyviau keistis bibliografiniais
duomenimis. Ši veikla padėjo atsirasti tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo
(ISBD) koncepcijai.
Pirmasis ISBD buvo Monografinių leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis
aprašas (ISBD(M)), išleistas 1971 m. Iki 1973 m. šis tekstas buvo priimtas daugelio
šalių valstybinės bibliografijos tarnybų, o pasirodžius originalaus angliško teksto
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. Prieinama: http://www.d-nb.de/standardisierung/pdf/
papers_leboeuf.pdf
Prieinama: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/isbd-frbr-mapping.pdf
Išsamesnę ISBD laidų apžvalgą žr.: 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. Prieinama: http://archive.
ifla.org/IV/ifla66/papers/118-164e.htm
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vertimams į keletą kitų kalbų, juo pradėjo remtis daugelis katalogavimo komitetų,
peržiūrėdami nacionalines ir daugianacionalines aprašo taisykles10. Atsižvelgus į
ISBD(M) vartotojų pastabas, nutarta parengti pataisytą tekstą, kuris buvo paskelbtas
1974 m. kaip „Pirmoji standartinė laida“. 1974 m. taip pat buvo išleistas Serialinių
leidinių tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (ISBD(S)).
Anglų-amerikiečių katalogavimo taisyklių peržiūros Jungtinis vykdomasis komitetas
1975 m. pasiūlė IFLA Katalogavimo komitetui parengti bendrą tarptautinį standartinį
bibliografinį aprašą, kuris tiktų bibliotekose kaupiamai visų rūšių medžiagai. Šį
pasiūlymą įgyvendinant 1977 m. buvo išleistas ISBD(G). Vėliau buvo peržiūrėtas ir
su ISBD(G) suderintas ISBD(M), o 1978 m. paskelbta „Pirmoji pataisyta standartinė
laida“.
Vėliau buvo išleisti specifinėms medžiagos rūšims skirti ISBD: 1977 m. –
ISBD(CM) kartografinei medžiagai, ISBD(NBM) neknyginei medžiagai ir pataisytas
ISBD(S) serialiniams leidiniams, 1980 m. – ISBD(A) seniesiems (antikvariniams)
monografiniams leidiniams ir ISBD(PM) natų leidiniams.
Peržiūra, 1980–2000
Pasauliniame IFLA kongrese Briuselyje 1977 m. rugpjūčio mėn. IFLA Katalogavimo
sekcijos Nuolatinis komitetas priėmė naujų svarbių nutarimų, susijusių su IFLA
programa ISBD rengti. Buvo susitarta, kad visi ISBD tekstai turėtų galioti nekeičiami
penkerius metus, o po to būtų peržiūrimi visi arba tik taisytini. Tam tikslui Nuolatinis
komitetas suformavo ISBD peržiūros komitetą; 1981 m. įvyko pirmasis jo pasitarimas,
kuriame buvo numatyta, kaip bus peržiūrimi ir taisomi specializuoti ISBD.
ISBD buvo perleisti tokia seka: 1987 m. – ISBD(M), ISBD(CM) ir ISBD(NBM),
1988 m. – ISBD(S), 1990 m. – ISBD(CF) kompiuteriniams failams, 1991 m. –
ISBD(A) ir ISBD(PM), 1992 m. – ISBD(G). Iki devintojo dešimtmečio pabaigos buvo
baigtas pirmosios bendrosios peržiūros projektas. Vėliau ISBD(CF) pakeitė ISBD(ER)
elektroniniams ištekliams, kuris buvo paskelbtas 1997 m.
1992 m. IFLA Katalogavimo sekcija kartu su Klasifikavimo ir dalykinimo sekcija
sudarė Funkcinių reikalavimų bibliografiniams įrašams (FRBR) tyrimo grupę. Viena
iš tiesioginių šios naujovės pasekmių buvo sprendimas sustabdyti didžiąją dalį ISBD
peržiūros darbų, kol FRBR tyrimo grupė vykdys savo įsipareigojimą „pasiūlyti bazinį
funkcionalumo lygmenį ir bazinius duomenų reikalavimus valstybinės bibliografijos
tarnybų sudaromiems įrašams“. 1998 m. FRBR tyrimo grupė, IFLA Katalogavimo
sekcijos Nuolatiniam komitetui pritarus jos rekomendacijoms, paskelbė savo
baigiamąją ataskaitą. Tuo metu atkurta ISBD peržiūros grupė atnaujino savo įprastinę
veiklą. Kaip ir buvo tikėtasi, IFLA Katalogavimo sekcijos Nuolatinis komitetas paprašė
ISBD peržiūros grupę inicijuoti išsamią specializuotų ISBD peržiūrą. Šio „antrosios
10 Išsamus pakeistų ISBD sąrašas prieinamas: http://www.ifla.org/en/node/900
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bendros peržiūros projekto“ tikslas buvo užtikrinti ISBD nuostatų ir „nacionalinio
bibliografinio įrašo bazinio lygmens“ duomenims keliamų FRBR reikalavimų dermę.
Peržiūra, 2000–2006
Vykdant šį bendros peržiūros projektą, ISBD(S) buvo pakeistas į ISBD(CR)
serialiniams ir kitiems tęsiamiesiems ištekliams, kuris po pasitarimų, skirtų suderinti
ISBD(S) su ISSN rekomendacijomis ir „Anglų-amerikiečių katalogavimo taisyklių“
2-ąja laida, buvo išleistas 2002 m. Taip pat 2002 m. buvo išleistas peržiūrėtas ISBD(M),
o 2004 m. – peržiūrėtas ISBD(G). Po bendros ISBD(CM) ir ISBD(ER) peržiūros šie
ISBD buvo pataisyti, tačiau ši veikla nebuvo užbaigta, nes jau buvo pradėtas rengti
jungtinis ISBD.
Preliminari jungtinė laida, 2007
IFLA konferencijoje Berlyne 2003 m. buvo nutarta įkurti ISBD ateities krypčių tyrimo
grupę. Ši grupė priėjo išvadą, kad visus ISBD sujungti įmanoma. ISBD peržiūros grupė
įpareigojo šią tyrimo grupę parengti galutinį tekstą, kuriuo remiantis būtų parengta
jungtinė laida.
ISBD peržiūros grupė bandė išspręsti kai kurias problemas, su kuriomis susiduria
šiandienos kataloguotojai. Jungtinis ISBD skirtas taikyti kaip visų rūšių publikuotos
medžiagos, apimančios laikotarpį iki pat mūsų dienų, aprašo standartas ir palengvinti
išteklių, kuriems būdingos daugiau negu vienos formos savybės, aprašymą. Be to, jis
padeda naujinti ISBD ir išlaikyti jo nuoseklumą.
Preliminarioje jungtinėje ISBD laidoje atsižvelgiama į visas paskutines peržiūras ir į
2006 m. ISBD(A) peržiūrą. Galutinis tekstas buvo parengtas sujungus susijusias
kiekvieno ISBD nuostatas, suteikiant joms naują struktūrą, suvienijus publikuotas
skirtingoms medžiagos rūšims skirtų tekstų versijas, taip sudarant pagrindą tolesnei
veiklai, gautą rezultatą papildžius per paskutinius kelerius metus peržiūrėtų ISBD
versijomis, suvienodinus formuluotes.
Atsižvelgiant į principą, kad ISBD esminis dalykas yra elementai, o ne jų
atvaizdavimas, ir siekiant tobulinti bibliografinės paieškos sistemų ir atvaizdavimo
formatų suderinamumą, 2007 m. preliminarioje jungtinėje laidoje buvo šiek tiek
pakeista nustatyta skyryba. Pavyzdžiui, skyryba kartojama, kai sritis baigiasi tašku ir
prieš toliau einančią sritį pateikiama nustatyta skyryba prasideda tašku. Jei toje pačioje
srityje pateikiami skirtingi elementai ne iš nustatytų duomenų šaltinių, kiekvienas jų
apskliaudžiamas atskira laužtinių skliaustų pora. Tai suteiks nuoseklumo kitokiose
negu ISBD atvaizdavimo sistemose.
Nuoširdžiai dėkojame visoms tyrimo grupėms, prisidėjusioms prie specializuotų ISBD
peržiūros, taip pat buvusiam ISBD peržiūros grupės pirmininkui John D. Byrum,
vadovavusiam daugumai peržiūros projektų. Ypatingą padėką reiškiame Dorothy
XIII

ISBD 2011

McGarry, ISBD ateities krypčių tyrimo grupės pirmininkei, už jos redakcinį indėlį
rengiant preliminarios jungtinės laidos projektus ir galutinį variantą.
Jungtinė laida, 2011
Nepaisant pakeitimų, padarytų anksčiau aptartų peržiūros projektų metu, ISBD esminė
sandara ir duomenų komponentai laikui bėgant mažai kito, ir juos visus arba kai kuriuos
iš jų iki šiol plačiai naudoja katalogavimo taisyklių ir metaduomenų schemų kūrėjai.
Tačiau atsižvelgiant į besikeičiantį išteklių pobūdį ir technologinius procesus, paskutiniu
metu įtakojusius bibliografinę prieigą, ISBD peržiūros grupė nusprendė susitelkti ties
atskirus ISBD pakeitusios jungtinės ISBD laidos tobulinimu. Tobulindama ISBD,
peržiūros grupė ir toliau atsižvelgs į nacionalinių ir daugianacionalinių katalogavimo
taisyklių pasikeitimus.
ISBD peržiūros grupė 2003 m. sudarė Medžiagos apibūdinimų tyrimo grupę (Material
Designations Study Group (MDSG)), kuriai buvo pavesta tirti bendrus ir specifinius
medžiagos apibūdinimus (general material designations/specific material designations
(GMD/SMD)), kurie taikomi įvairioms formoms ir mišrioms priemonėms. Šiai tyrimo
grupei buvo žinomas susirūpinimas, kurį Bendrų medžiagos apibūdinimų darbo grupė
išreiškė 2003 m. Frankfurto IFLA ekspertų pasitarime tarptautinėms katalogavimo
taisyklėms parengti (IME/ICC). Kaip 1998 m. tyrime, skirtame „Anglų-amerikiečių
katalogavimo taisyklių“ 1-osios dalies loginei struktūrai11, pastebėjo Tom Delsey,
GMD terminai atspindėjo fizinės formos, medžiagos rūšies, laikmenos formos ir
ženklų (pvz., Brailio) painiavą. Be to, buvo laikoma, kad pateikiant GMD tuoj pat po
pagrindinės antraštės, nutraukiama loginė antraštės informacijos seka.
Iki 2007 m. IFLA konferencijos Durbane buvo išleista ISBD preliminari jungtinė laida,
ir MDSG parengė pasiūlymą apie turinio ir laikmenos komponentą ISBD peržiūros
grupės diskusijai. Pasiūlyme atsižvelgiama į RDA/ONIX Framework for Resource
Categorization12 1.0 versiją (2006 m. rugpjūčio mėn.) ir paskesnes RDA: Resource
Description & Access13 versijas, apimančias RDA/ONIX modelį. Šis ir kiti dokumentai
buvo labai naudingi tyrimo grupės veiklai, nes ji buvo susijusi su nepriklausomo ISBD
turinio ir laikmenos komponento struktūra ir terminija.
Padarius papildomus pataisymus ir atlikus visuotinę peržiūrą, 2009 m. buvo pritarta
naujai 0 sričiai, pavadintai „Turinio formos ir priemonės tipo sritis“, apimančiai turinio
formos ir priemonės tipo elementus, ir apie tai paskelbta IFLA interneto svetainėje14.
11 Tom Delsey. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 1998-1999.
Prieinama: http://www.rda-jsc.org/docs.html
12 RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Prieinama: http://www.rda-jsc.org/
working2.html#chair-10
13 RDA: Resource Description &Access. Prieinama: http://www.rdatoolkit.org/ ; http://www.rdajsc.org/rda.html
14 ISBD Area 0: Content Form and Media Type Area. Prieinama: http://www.ifla.org/publications/
isbd-area-0-content-form-and-media-type-area
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Ši sritis pirmą kartą įtraukta į ISBD, o iš 1 srities pašalintas bendras medžiagos
apibūdinimas.
Šioje laidoje padaryti ir kai kurie kiti svarbūs pakeitimai: suredaguotas tekstas,
siekiant išvengti pasikartojimų ir pasiekti didesnį suderinamumą; supaprastinti būtinų,
laisvai pasirenkamų ir sąlyginių elementų lygmenys, pažymint tik kai elementas
būtinas; paaiškintas aprašo pagrindas, kuris sudaro bibliografinio aprašo objektą;
daugiau dėmesio skiriama daugiadaliams monografiniams ištekliams; peržiūrėti
duomenų šaltiniai, siekiant terminų ir jų vartojimo nuoseklumo; labiau atsižvelgta į
ne lotynų rašto sistemų reikalavimus; pašalintos senųjų monografinių išteklių aprašo
nuostatos, neatitinkančios ISBD; išsiaiškinta, kad apibūdinimai skiriasi nuo elementų;
pervardinta 5 sritis, kuri dabar suteikia galimybę spausdintus išteklius nuosekliai
aprašyti kartu su kita medžiaga; praplėstas 6 srities pavadinimas; žodynas papildytas
daugeliu apibrėžčių.
Nuoširdžiai dėkojame jungtinio ISBD redaktoriui John Hostage už redakcinę priežiūrą
ir pagalbą rengiant šio dokumento pirmines ir galutinę versijas. Norėtume padėkoti
peržiūros grupės nariams-konsultantams, nacionalinių bibliotekų, nacionalinių
bibliotekų tinklų ir tarptautinių institucijų atstovams bei visuotinėje peržiūroje
dalyvavusioms institucijoms bei pavieniams asmenims už jų svarų indėlį. Jų pasiūlymai
buvo labai naudingi ISBD peržiūros grupei peržiūrint ir taisant ISBD.
Madridas, Ispanija 			
2010 m. gruodis 				

Elena Escolano Rodríguez, pirmininkė
ISBD peržiūros grupė
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A.1

A			

BENDRASIS SKYRIUS

A.1			

Apimtis, tikslas ir vartojimas

A.1.1		Apimtis
Tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas (ISBD) apibrėžia dažniausiai bibliotekų
rinkiniuose pasitaikančių publikuotų išteklių aprašo ir identifikavimo reikalavimus.
Jis taip pat skiriamas ištekliams, kuriais naudojasi sutrikusio regėjimo asmenys (pvz.,
akimis skaitoma forma ar reljefine forma), taip pat kurie išleisti ribotam platinimui
ar parduodami pagal užsakymą. ISBD nustato duomenų elementus, užrašomus arba
perrašomus specifine tvarka, kaip kataloguojamo ištekliaus aprašo pagrindą, ir taiko
nustatytą skyrybą kaip duomenų elementų atpažinimo ir atvaizdavimo priemonę,
darančią juos suprantamus, neatsižvelgiant į aprašo kalbą.
ISBD nuostatos skiriamos, pirma, valstybinės bibliografijos tarnybų sudaromiems
bibliografiniams įrašams ir, antra, kitų katalogavimo tarnybų sudaromiems
bibliografiniams įrašams.
Tikimasi, kad už katalogavimo taisyklių rengimą atsakingi nacionaliniai ar
tarptautiniai komitetai pasinaudos ISBD kaip pagrindu bibliotekų medžiagos savo
aprašo taisyklėms kurti, aprašant visus kiekvieno ištekliaus aspektus, taip pat jo turinį,
laikmeną ir publikavimo būdą.
A.1.2		Tikslas
ISBD svarbiausias tikslas – pateikti nuostatas suderintam aprašomajam katalogavimui
pasaulyje, siekiant palengvinti tarptautinius bibliografinių įrašų mainus tarp valstybinių
bibliografijos tarnybų bei tarptautinėje bibliotekų ir informacijos bendruomenėje.
Apibūdinant bibliografinį aprašą sudarančius elementus ir nustatant tvarką, kuria šie
elementai turi būti išdėstomi, bei jų skyrybą, ISBD siekiama:
• padaryti įrašus iš įvairių šaltinių tinkamus keitimuisi taip, kad įrašai, parengti
vienoje šalyje, galėtų būti lengvai taikomi bet kurios kitos šalies kataloguose ar
bibliografinėse priemonėse;
• padėti išvengti kalbų barjero taip, kad vienos kalbos vartotojams parengti įrašai
būtų suprantami kitos kalbos vartotojams;
• palengvinti bibliografinių įrašų konvertavimą į elektroninę formą;
• praplėsti bibliografinių duomenų perkeliamumo į semantinio saityno
aplinką galimybes ir ISBD suderinamumą su kitais turinio standartais.
A.1.3		Vartojimas
ISBD nuostatos leidžia aprėpti maksimalų aprašomosios informacijos kiekį, reikalingą
1
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plačiam bibliografinės veiklos spektrui. Todėl jis apima elementus, kurie yra svarbūs
vienai arba kelioms, bet nebūtinai visoms šios veiklos sritims.
Kai kurie aprašo elementai, tokie kaip antraštė, yra būtini ir turi būti įtraukiami į bet
kurį ISBD aprašą. Kiti elementai, tokie kaip laidos duomenys, būtini, jei prieinama
informacija. Elementai žymimi terminu būtinas arba būtinas, jei prieinamas ar
būtinas, jei pritaikomas, po elemento pavadinimo. Tekste šiems elementams vartojami
terminai pateikimas arba pateikiami, o nebūtiniems elementams vartojama gali būti
pateikiamas arba gali būti pateikiami.
Valstybinės bibliografijos tarnybos kviečiamos prisiimti atsakomybę už galutinio
įrašo sudarymą kiekvienam toje šalyje išleistam ištekliui. Todėl rekomenduojama,
kad jų parengti aprašai apimtų visus ISBD pateikiamus būtinus elementus tiek, kiek
informacija pritaikoma aprašomam ištekliui. Tokios praktikos taip pat rekomenduojama
laikytis kitoms bibliotekoms, kurios dalijasi bibliografiniais duomenimis.
Už bibliografinių aprašų sudarymą gali būti atsakingos ne tik bibliotekos, bet ir,
pavyzdžiui, kultūros įstaigos, leidėjai, nepriklausomi mokslininkai ir įvairios virtualios
bendruomenės.
ISBD aprašas yra išsamiojo bibliografinio įrašo dalis ir paprastai pats vienas
nevartojamas. Kiti elementai, sudarantys išsamųjį bibliografinį įrašą, – kreipties
elementai ir dalykinė informacija – ISBD neaptariami. Šie elementai paprastai
apibūdinami katalogavimo taisyklėse ir kituose standartuose.
Pagrindinės antraštės variantų nuorodos ar kitos nuorodos, kurios gali būti numatytos
nacionalinėse katalogavimo taisyklėse, nėra bibliografinio aprašo dalis ir neaptariamos
ISBD. Tačiau jos gali būti privalomos kataloguose ir bibliografijoje.
Informaciniai elementai, susiję su konkrečiu fondu (medžiagos vieta, fondų duomenų
pateiktys ir t. t.), ISBD neaptariami; tai vietiniai elementai, kuriais galima papildyti
bendrąjį aprašą.
Aprašydamas išteklių, kuriam būdingos skirtingų medžiagos rūšių savybės (pvz.,
elektroninis tęsiamasis išteklius, serijinis skaitmeninis žemėlapis), kataloguotojas turi
derinti skirtingų medžiagos rūšių nuostatas, kurių reikia aprašyti visiems ištekliaus
aspektams, įskaitant jo turinį, laikmeną ir publikavimo būdą.
A.2

Išteklių traktavimas

A.2.1

Bibliografinio aprašo objektas

ISBD vartojamas sudaryti išteklių, kuriems būdingos tos pačios su intelektiniu
turiniu ir fizine forma susijusios savybės, rinkinio (t. y. laidos) aprašą. Laida gali
būti identifikuojama ištekliuje esančiais laidos duomenimis arba leidėjo pateikiama
informacija. Esminis skirtumas tarp dviejų išteklių bet kuriame iš elementų rodo, kad
2

ISBD 2011

A.2

yra skirtingos laidos ir reikalingi atskiri aprašai. Platintojo tapatybės pasikeitimas
nelaikomas esminiu skirtumu. ISBD aprašas apibūdina publikuoto ištekliaus visą
egzempliorių.
Ištekliai gali būti publikuoti kaip vienadaliai arba kaip daugiadaliai ištekliai, kaip
baigtiniai, numatomi būti baigtiniai arba numatomi būti tęstiniai, be to, gali būti išleisti
tuo pačiu metu arba vienas paskui kitą.
Vienadalis išteklius – tai išteklius, išleistas kaip atskiras fizinis vienetas.
Daugiadaliai ištekliai kataloguojami taikant viso ištekliaus daugialygį aprašą (žr. A
priedą) arba vienalygį aprašą. Kai kuriais atvejais daugiadalio ištekliaus dalys taip pat
gali būti aprašomos kaip atskiri vienadaliai ištekliai.
Tęsiamieji ištekliai traktuojami kaip serialiniai arba kaip integruojamieji ištekliai.
Ištekliai, išleisti iš eilės einančiais numeriais ar dalimis, turinčiais numeraciją ir kitus
serialinio ištekliaus apibūdinimus (pvz., periodiškumą antraštėje), bet jų publikavimo
trukmė yra ribota (pvz., įvykio informacinis biuletenis), taip pat kataloguojami taikant
tęsiamiesiems ištekliams skirtas nuostatas. Be to, pagal šias nuostatas kataloguojami
baigtiniai integruojamieji ištekliai (pvz., politinės kampanijos tinklalapis).
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atskiri aprašai gali būti sudaromi ne tik laidoms, bet ir senųjų
monografinių išteklių naujiems atspaudams, atspaudams ir
korektūriniams atspaudams. Šis standartas nenumato taisyklių tais
atvejais, kai nėra galutinai aišku, kokia yra numatytoji ištekliaus
apimtis arba kai kataloguojamas egzempliorius su trūkumais,
nesiremiant ištekliaus bibliografiniu aprašu. Kai tik įmanoma, reikia
surasti viso egzemplioriaus aprašą. Jeigu viso egzemplioriaus nėra,
aprašas gali būti sudaromas iš egzemplioriaus su trūkumais, jei
trūkumai netrukdo tai padaryti, o turimo egzemplioriaus trūkumai ir
kitos specifinės jo ypatybės aprašomos 7 srityje (žr. 7.11). Šiuo atveju
suprantama, kad parengtas aprašas gali netikti visiems tos pačios
laidos, naujo atspaudo ar korektūrinio atspaudo egzemplioriams.
A.2.2

Elektroniniai ištekliai

Elektroniniai ištekliai ISBD traktuojami dvejopai, priklausomai nuo to, ar prieiga
prie jų yra tiesioginė, ar nuotolinė. Tiesioginė prieiga suprantama ta prasme, kad
gali būti aprašoma fizinė laikmena. Tokią laikmeną (pvz., diską, kasetę) reikia įdėti
į kompiuterį ar į prie jo prijungtą išorinį įtaisą. Nuotolinė prieiga suprantama, kad
negalima pasinaudoti jokia fizine laikmena; prieiga gali būti suteikiama tik naudojant
elektroninį įrenginį, prijungtą prie tinklo, arba išteklius laikomas serveryje ar
kitame saugojimo įrenginyje. Visi nuotolinės prieigos elektroniniai ištekliai laikomi
publikuotais.
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Vis dažniau elektroniniai ištekliai pateikiami skirtingomis laidomis. Nauja laida
atsiranda, jei nusprendžiama, jog ištekliaus turinyje yra reikšmingų intelektinių ar meninių
skirtumų. Tokiais atvejais sudaromas atskiras bibliografinis įrašas. Jei skirtumai
ištekliuje nereikšmingi, atskiro bibliografinio įrašo paprastai sudaryti nereikia, tačiau
katalogavimo tarnyba gali nuspręsti sudaryti kelis bibliografinius įrašus. Reikšmingi
skirtumai apima: papildymus ir pašalinimus; programavimo kalbos skirtumus;
pakeitimus siekiant padidinti arba patobulinti ištekliaus efektyvumą; programavimo
kalbos ar operacinės sistemos pakeitimus, padedančius suderinti išteklių su kitais
kompiuteriais ir operacinėmis sistemomis.
Skirtumai, nesudarantys naujos laidos: fizinės laikmenos dydžio skirtumas (pvz., 14
cm ir 9 cm diskai); su spausdintuvu susiję failų formatų skirtumai (pvz., ASCII ir
PostScript); sisteminio formato skirtumai (pvz., PC ir Macintosh); simbolių koduočių,
blokavimo formatų ar įrašo tankio skirtumai. Skirtumai gali būti pateikiami 7 srityje.
A.2.3		

Ištekliai, išleisti keliomis formomis

Jei išteklius išleistas skirtingų tipų fizinėse laikmenose arba skirtingose išvedinio
laikmenose, kiekviena kitokia fizinė laikmena ar kitokia išvedinio laikmena aprašoma
atskirame bibliografiniame įraše.
A.2.4

Įvairiarūšiai ištekliai

Apie įvairiarūšių išteklių fizinį aprašą žr. 5.1.2.
A.2.5		Reprodukcijos
Aprašant faksimilinę ar kitą fotografinę, mikrografinę arba skaitmenintą reprodukciją,
reprodukcijos bibliografiniai duomenys pateikiami visose aprašo srityse, išskyrus
3 sritį, skirtą serialiniams ištekliams. Originalo duomenys pateikiami 7 srityje (žr.
7.2.4.2).
A.2.6

Pakitimai, dėl kurių reikia naujo aprašo (Tęsiamieji ištekliai)

A.2.6.1

Esminiai pakitimai serialinių išteklių pagrindinėje antraštėje

Serialiniams ištekliams naujo aprašo reikia esminio pakitimo pagrindinėje antraštėje
atveju. Esminiais pakitimais laikoma:
a) kalboms ir rašto sistemoms, kuriose tekstas skirstomas į žodžius, bet kurio
žodžio pridėjimas, pašalinimas, pakeitimas ar sukeitimas pirmuosiuose
penkiuose antraštės žodžiuose (pirmuosiuose šešiuose žodžiuose, kai
antraštė prasideda artikeliu), išskyrus atvejus, nurodytus toliau (žr. A.2.7);
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Pavyzdžiai
			 Energy policy and conservation biennial report
			
pakeista į Energy policy and conservation report
			 Металлургия и технология
			
pakeista į Металлургия и машиностроение
			 New notes
			
pakeista į Upstream journal
			 La recherche aéronautique
			
pakeista į La recherche aérospatiale
			 Scene
			
pakeista į

TV 2

			 IFLANET unplugged
			
pakeista į IFLA CD ...
			 Link magazine
			
pakeista į Link journal
b) bet kurio pagrindinės antraštės žodžio pridėjimas, pašalinimas ar pakeitimas,
kuris keičia antraštės prasmę arba reiškia skirtingą dalyką;
Pavyzdžiai
			 The best bed & breakfasts in the world
			
pakeista į The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
Redakcinė pastaba. Reiškia skirtingą dalyko turinį.
					
			
bet ne
			 Report on the high-level radioactive waste activities conducted under
				 MS 1990, 116C.712, subd. 5A
			
pakeista į Report on the high-level radioactive waste activities
				 conducted under Minnesota Statutes 116C.712
Redakcinė pastaba. Nereikšmingas skirtumas yra po pirmųjų penkių
					
					

žodžių.

c) kolektyvo vardo, pateikto bet kurioje antraštės vietoje, pakitimai, išskyrus
atvejus, nurodytus toliau (žr. A.2.7.1).
Pavyzdžiai
			 The register of the Kentucky State Historical Society
			
pakeista į The register of the Kentucky Historical Society
			 NFCR Cancer Research Association symposia
			
pakeista į Association for International Cancer Research symposia
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A.2.6.2

Kiti esminiai pakitimai serialiniuose ištekliuose

Serialiniams ištekliams naujas aprašas taip pat reikalingas šiais atvejais, net jei antraštė
išlieka nepakitusi:
a) pagrindinė antraštė yra tipinis terminas ir leidžiantysis kolektyvas keičia savo
vardą arba serialinis išteklius išleistas kito kolektyvo (bet žr. A.2.7.1(e) apie
neesminius kolektyvo vardo pakitimus, dėl kurių nereikia naujo aprašo);
Pavyzdys
			
Symposium series / Society for Applied Bacteriology
			
pakeista į Symposium series / Society for Applied Microbiology
b) keičiasi laidos duomenys ir parodo svarbų serialinio ištekliaus taikymo srities
ar aprėpties pasikeitimą;
Pavyzdys
			
Transportation directory. — New England edition
			
pakeista į Transportation directory. — Eastern edition
c) pasikeičia fizinė laikmena;
Pavyzdžiai
			
New Zealand national bibliography
				 Redakcinė pastaba. Publikuota tik popieriuje.
			
pakeista į New Zealand national bibliography
				 Redakcinė pastaba. Publikuota tik mikrofišoje.
			
MacInTax deluxe
				 Redakcinė pastaba. Išleista 3 1/2 colio kompiuteriniame diske.
			
pakeista į MacInTax deluxe
Redakcinė pastaba. Išleista CD-ROM.
			
d) buvusi priklausoma antraštė tampa nepriklausoma;
Pavyzdys
		Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
		pakeista į Norwegian journal of entomology
e) serialinis išteklius yra kumuliacinis ir kumuliacijos turi atskirą numeraciją,
kuri skiriasi nuo nekumuliacinių numerių numeracijos;
Pavyzdys
		 Reader’s guide to periodical literature
Redakcinė pastaba. Išleistos metinės ir mažesnio periodiškumo kumuliacijos,
			
			

kurių numeracija skiriasi nuo numerių, išleistų du kartus per mėnesį, ir t. t.
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f) serialinis išteklius sudarytas sujungus du ar daugiau kitų serialinių išteklių;
Pavyzdys
		
		
		

Archivio di ottalmologia
ir Rassegna italiana di ottalmologia
sujungta į Archivio e rassegna italiana di ottalmologia

g) du ar daugiau serialinių išteklių sudaryti suskaidžius serialinį išteklių.
Pavyzdys
		
		
		
A.2.6.3

Geografi i Bergen
pakeista į Geografi i Bergen. Serie A
ir Geografi i Bergen. Serie B
Esminiai pakitimai integruojamuosiuose ištekliuose

Integruojamiesiems ištekliams naujas aprašas reikalingas šiais atvejais:
a) keičiasi laidos duomenys ir tai rodo svarbų ištekliaus taikymo srities ar
aprėpties pasikeitimą;
Pavyzdys
		 Manual of forestry management practices. — Canadian edition
		 pakeista į Manual of forestry management practices. — North
			 American edition
b) pasikeičia fizinė laikmena;
Pavyzdys
		 Cuadernos de historia medieval
Redakcinė pastaba. Spausdinta versija.
			
		 pakeista į Cuadernos de historia medieval
			
Redakcinė pastaba. Internetinė versija.
c) išteklius sudarytas sujungus du ar daugiau kitų išteklių;
Pavyzdys
		
		
		

USMARC format for bibliographic data
ir Canadian MARC communication format for bibliographic data
sujungta į MARC 21 format for bibliographic data

d) du ar daugiau išteklių sudaryti suskaidžius išteklių.
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A.2.7

Pakitimai, dėl kurių nereikia naujo aprašo (Tęsiamieji ištekliai)

A.2.7.1

Neesminiai pakitimai serialinių išteklių pagrindinėje antraštėje

Serialiniams ištekliams naujo aprašo nereikia neesminių pakitimų pagrindinėje
antraštėje atvejais. Paprastai, jei pagrindinėje antraštėje atsiranda neesminis pakitimas,
vėlesnė antraštė pateikiama 7 srityje (žr. 7.1.1.4.1). Abejotinu atveju pakitimas
laikomas neesminiu. Neesminiais pakitimais laikoma:
a) žodžio ar žodžių pateikimo pakeitimas, pavyzdžiui,
rašybos pakeitimai
Pavyzdžiai
		
		

Statistisk aarbog for kongeriget Norge
pakeista į Statistisk årbok for kongeriket Norge

		
		

Labour history
pakeista į Labor history

sutrumpintas žodis arba ženklas ar simbolis (pvz., &) ir jo visa forma
Pavyzdžiai
		
		
		
		

Accommodations and travel services
pakeista į Accommodations & travel services
Ga. peach statistics
pakeista į Georgia peach statistics

		
		

Oxf. Hist. Soc.
pakeista į Oxford Historical Society

arabiški skaitmenys ir romėniški skaitmenys
Pavyzdys
		
		

XXe siècle
pakeista į 20e siècle

skaičius arba data ir jų užrašymas žodžiais
Pavyzdžiai
		
		

Four wheel fun
pakeista į 4 wheel fun

		
		

XX century
pakeista į Twentieth century

žodis su brūkšneliu ir be brūkšnelio
Pavyzdys
		
		

Year-book of the ...
pakeista į Year book of the ...
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vienas žodis ir du žodžiai su brūkšneliu arba be jo
Pavyzdys
		
		

Openhouse
pakeista į Open house

b) akronimo ar inicialų pakeitimas į išsamią formą ir atvirkščiai (žr. taip pat
1.1.3.3, 1.1.4.1.1);
Pavyzdys
		
		

Research in technological adaptation
pakeista į RITA

c) žodžio galūnės pakeitimas, pavyzdžiui, iš vienaskaitos į daugiskaitą;
Pavyzdžiai
		
		

Fishery report
pakeista į Fisheries report

		
		

Research studies
pakeista į Research study

d) artikelių, prielinksnių ir jungtukų pridėjimas, pašalinimas arba pakeitimas
bet kurioje antraštės vietoje;
Pavyzdys
		
		

Fiscal survey of the states
pakeista į The fiscal survey of states

e) to paties kolektyvo vardo ir jo hierarchinės struktūros arba jų gramatinio
ryšio bet kurioje antraštės vietoje pakeitimas (pvz., kolektyvo vardo
papildymas, pašalinimas arba pertvarkymas ar varianto formos pakeitimas,
įskaitant sutrumpinimą);
		

Pavyzdžiai

		
		

Rapport de la Société canadienne de l’Eglise catholique
pakeista į Rapport / Société canadienne de l’Eglise catholique

		
		

Views / Goodridge Area Historical Society
pakeista į Views from the Goodridge Area Historical Society
pakeista į Views from the GAHS

		
Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und
			 Datenverarbeitung
		 pakeista į GMD-Berichte
		 AAPG continuing education course notes series
		 pakeista į 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
		 pakeista į Boletín S.E.D.P.G.M.
f) skyrybos ženklų pridėjimas, pašalinimas ar pakeitimas, taip pat inicialų ir
raidžių skyrybos keitimas bet kurioje antraštės vietoje;
Pavyzdys
		
		

GBB
pakeista į

G.B.B.

g) antraščių eilės tvarkos pakeitimas, jei antraštė nustatytame duomenų šaltinyje
yra pateikta daugiau negu viena kalba, su sąlyga, kad antraštė, pasirinkta
kaip pagrindinė antraštė, dar pateikiama kaip gretutinė antraštė;
Pavyzdys
		 South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir
			 geneeskunde
		 pakeista į Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African
			 medical journal
h) bet kurioje antraštės vietoje esančių žodžių, kurie jungia antraštę su
numeracija, pridėjimas, pašalinimas ar pakeitimas;
Pavyzdys
		
		

Tin
pakeista į

Tin in ...

i) dvi ar daugiau pagrindinių antraščių reguliariai vartojamos skirtinguose
serialinio ištekliaus numeriuose;
Pavyzdžiai
		 Weekly labor market report
		 Pastaba: Kiekvieno mėnesio paskutinio numerio antraštė: Monthly labor
			 market report
		
		

Minneapolis morning tribune
Pastaba: Sekmadieninių numerių antraštė: Minneapolis Sunday tribune

			
Redakcinė pastaba. Kasdieniniai ir sekmadieniniai numeriai turi ištisinę 		
			 numeraciją.

		 Annual report / Medical Association of South Africa
		 Pastaba: Kintančių metų ataskaitų antraštė: Jaarverslag / Die Mediese
			 Vereniging van Suid-Afrika
j) žodžių bet kurioje antraštės vietoje pridėjimas, pašalinimas arba jų eilės
tvarkos pakeitimas, jei žymiai nesikeičia dalyko sritis;
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Pavyzdys
		 Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
		 pakeista į Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden,
			 Oppegård, Ski
k) žodžių bet kurioje antraštės vietoje, reiškiančių ištekliaus rūšį, pavyzdžiui,
magazine, journal ar newsletter, arba jų atitikmenų kitomis kalbomis
pridėjimas ar pašalinimas (bet žr. A.2.6.1 apie tokio žodžio pakeitimą kitu
pirmuosiuose penkiuose antraštės žodžiuose).
Pavyzdžiai
		
		

Fussball-Jahrbuch
pakeista į Fussball

		

Handel und Industrie
pakeista į Revue Handel und Industrie

		
		

Minnesota history bulletin
pakeista į Minnesota history

		
		

Trade and industry
pakeista į Trade and industry review

		
		

Colección Ciencias y técnicas
pakeista į Ciencias y técnicas

		
		

Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
pakeista į Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht

		
		

Relatórios de pesquisa
pakeista į Série Relatórios de pesquisa

A.2.7.2

Neesminiai pakitimai integruojamuosiuose ištekliuose

Dėl jokių informacijos, užrašytos to paties integruojamojo ištekliaus apraše, pakitimų,
išskyrus paminėtus A.2.6.3, naujo aprašo nereikia; tokiais atvejais aprašas yra
keičiamas, kad atspindėtų naują informaciją.
Pavyzdys
		
Hirnet
		 pakeista į Terminál
Redakcinė pastaba. Pakitimas yra tik tinklalapio pagrindinėje antraštėje.
			
A.3

ISBD sandara ir skyryba

A.3.1

ISBD sandara

Toliau pateikiamoje sandaroje išdėstyti pagrindiniai nustatytos skyrybos vartojimo
atvejai. Sandaroje sričių numeriai ir terminai „pirmieji duomenys...“, „kiti
11
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Kartotinumas

      Elementas		

Būtinumas

Sritis

Nustatyta
skyryba

duomenys...“ ir pan. nurodo jų pateikimo apraše tvarką ir kitokios reikšmės neturi.
Elementai, kurie yra būtini bet kuriam ISBD aprašui, žymimi „B“ būtinumo būsenos
stulpelyje; elementai, kurie yra būtini, jei informacija prieinama arba pritaikoma
ištekliui, žymimi „BP“. Kartojami elementai žymimi „K“ kartotinumo stulpelyje.
Po daugumos elementų gali eiti gretutiniai elementai kita kalba ar rašto sistema;
sandaroje pateikiami ne visi jie. Apie gretutinių elementų skyrybą žr. A.3.2.9.

Pastaba. Kiekviena sritis, išskyrus pirmąją eilutėje, pradedama tašku, tarpu, brūkšniu, tarpu
(. — ).
0. Turinio formos ir
priemonės tipo sritis
		
0.1
Turinio forma
			

B

K

.		
Kita turinio forma tame 		
K
			
			 pačiame priemonės tipe 			
+ 		
			

Kita turinio forma 		
K
skirtingame priemonės tipe 			

()
0.1.1
Turinio apibūdinimas
BP
			
; 		
Kitas turinio apibūdinimas 		
:

0.2

Priemonės tipas

K

B

B
1. Antraštės ir atsakomybės 		
duomenų
sritis
					
			
1.1
		
=
1.2
:
1.3
		
1.4
			
/ 		
; 		

Pagrindinė antraštė
BP
Gretutinė antraštė 		
Paantraštiniai duomenys 		
Atsakomybės duomenys
Pirmieji duomenys
BP
Kiti duomenys 		
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To paties autoriaus ir t. t.
BP
kita antraštė 		

1.4.5.11.2 Kito autoriaus ir t. t. kita antraštė

BP

2. Laidos sritis
		

2.1

Laidos duomenys

BP

		

2.3

Laidos atsakomybės duomenys

/ 		

Pirmieji duomenys

; 		

Kiti duomenys 		

,

2.4

Papildomi laidos duomenys

		
2.5
			

Papildomų laidos duomenų
atsakomybės duomenys

Kartotinumas

      Elementas		

;
1.1.5.2
			
.

Būtinumas

Nustatyta
skyryba

Sritis

A.3

K
K

BP
BP

K
K

/ 		

Pirmieji duomenys

; 		

Kiti duomenys 		

K

3. Specifinė ištekliaus
medžiagos ar rūšies sritis 			

K

		
3.1
			

BP

Matematiniai duomenys
BP
(Kartografiniai ištekliai) 		

K
K

		

3.1.1

Mastelio duomenys

;

3.1.2

Projekcijos duomenys

BP

		
()
3.1.3
		 			

Koordinačių ir lygiadienio
BP
duomenys 			

		
3.1.3.4
		 ;		
				
3.2
					

Lygiadienio duomenys
Natų formos duomenys
(Muzikos notacija)

BP		

				

3.3

Numeracija (Serialiniai ištekliai)

BP

				

3.3.2

Skaitinis žymuo

BP

		

()*

3.3.3

Chronologinis žymuo

BP

		

=		

3.3.6

Alternatyvi numeracijos sistema

BP

		

;		

3.3.7

Nauja numeracijos eilė

BP
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Elementas		

Kartotinumas

      

Būtinumas

Nustatyta
skyryba

Sritis

ISBD 2011

4. Publikavimo, pagaminimo,
platinimo ir t. t. sritis
			 4.1 		
			
		
					
		

; 			

Publikavimo, pagaminimo
ir (arba) platinimo vieta
Pirmoji vieta

B

Kita vieta 		

K

		
: 		
4.2
					

Leidėjo, gamintojo ir
B
(arba) platintojo vardas 		

		
, 		
4.3
					

Publikavimo, pagaminimo
ir (arba) platinimo data

		
( ) 		
					

Spausdinimo ar gaminimo
duomenys

				
4.4
					

Spausdinimo ar pagaminimo 		
K
vieta 			

		
: 		
4.5
		 			

Spaustuvininko ar gamintojo 		
K
vardas 			

		

, 		

4.6

B		

Spausdinimo ar pagaminimo data

5. Materialiojo aprašo sritis 			
				

5.1

Apimtis

		

5.2

Kiti fiziniai duomenys

: 		

K

K

		
; 		
5.3
					
					

Matmenys
Bibliografinis formatas ir matmenys
(Senieji monografiniai ištekliai)

		
+ 		
5.4
		 			

Pridedamosios medžiagos 		
K
duomenys 			

6. Serijos ( ) 				
ir daugiadalio
monografinio
ištekliaus sritis
				
6.1
					
					

Serijos ar daugiadalio
monografinio ištekliaus pagrindinė
antraštė
14
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Elementas

Kartotinumas

      

Būtinumas

Nustatyta
skyryba

Sritis

A.3

		
: 		
6.3
					
					

Serijos ar daugiadalio 		
K
monografinio ištekliaus
paantraštiniai duomenys 			

6.4
				
					
					
		
/ 			
		
; 			

Serijos ar daugiadalio
monografinio ištekliaus
atsakomybės duomenys
Pirmieji duomenys
Kiti duomenys 		

		
, 		
6.5
					
					
					

Serijos ar daugiadalio
monografinio ištekliaus
tarptautinis standartinis
numeris

BP

		
; 		
6.6
					
					

Serijos ar daugiadalio
monografinio ištekliaus
numeracija

BP

7. Pastabos sritis I			

**

8. Ištekliaus identifikatoriaus
ir įsigijimo sąlygų sritis 			
				
8.1
					
					

Ištekliaus identifikatorius
BP
Fingerprintas (Senieji 		
monografiniai ištekliai)

		
= 		
8.2
					

Registracinė antraštė
(Tęsiamieji ištekliai)

		

: 		

8.3

K

K
K

BP

Įsigijimo sąlygos 		

K

* Chronologinis žymuo apskliaudžiamas lenktiniais skliaustais tik kai jis yra šalia skaitinio
žymens.
** Tik kai kurios pastabos yra būtinos, jei jos pritaikomos ir (arba) prieinamos. Žr. 7 sritį.
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Toliau pateikiamas ISBD elementų sąrašas.
Elementas
Turinio forma 		
		 Turinio apibūdinimas 		
Priemonės tipas 		
Antraštė
		 Pagrindinė antraštė 		
			 Bendroji antraštė (pagrindinės antraštės) 		
			 Priklausoma antraštė (pagrindinės antraštės) 		
			 Priklausomos antraštės žymuo (pagrindinės antraštės)
		 To paties autoriaus atskiro kūrinio antraštė 		
		 Kito autoriaus atskiro kūrinio antraštė 		
		 Gretutinė antraštė 		
			 Bendroji antraštė (gretutinės antraštės) 		
			 Priklausoma antraštė (gretutinės antraštės) 		
			 Priklausomos antraštės žymuo (gretutinės antraštės) 		
		 Paantraštiniai duomenys 		
		 Gretutiniai paantraštiniai duomenys 		
Atsakomybės duomenys, susiję su antrašte 		
Gretutiniai atsakomybės duomenys, susiję su antrašte 		
Laidos duomenys 		
Gretutiniai laidos duomenys 		
Laidos atsakomybės duomenys 		
Gretutiniai laidos atsakomybės duomenys 		
Papildomi laidos duomenys 		
Gretutiniai papildomi laidos duomenys 		
Papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys 		

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

Gretutiniai papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys
Mastelio duomenys 		
Projekcijos duomenys 		
Koordinatės 			
		 Ilguma ir platuma 		
		 Statusis tekėjimas ir deklinacija 		
Lygiadienis 			
Natų formos duomenys 		
Gretutiniai natų formos duomenys 		
Skaitinis žymuo 		
Chronologinis žymuo 		
Gretutinė numeracijos sistema 		
Kita numeracijos sistema 		

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
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A.3

Elementas
Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta 		
		 Publikavimo vietos papildymai 		
Gretutinė publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta
		 Gretutinės publikavimo vietos papildymai 		
Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas 		
Gretutinis leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas 		
Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo data 		
Spausdinimo ar pagaminimo vieta 		
Spaustuvininko ar gamintojo vardas 		
Spausdinimo ar pagaminimo data 		
Specifinis medžiagos apibūdinimas 		
Apimtis 				
		 Paginacija 		
		 Atkūrimo laikas 		
Medžiagos sudėtis 		
Iliustracijų buvimas 		
Spalvos buvimas 		
Sumažinimo santykis 		
Garso buvimas ar nebuvimas 		
Kadro padėtis 		
Nejudančių vaizdų reprodukcijos procesas ar būdas 		
Atkūrimo greitis 		
Įrašymo būdas 		
Griovelio kryptis 		
Griovelio dydis 		
Juostos takelių skaičius 		
Takelio konfigūracija 		
Garso kanalų skaičius 		
Lyginimas 			
Triukšmo redukavimas 		
Matmenys 			
Bibliografinis formatas (Senieji monografiniai ištekliai) 		
Pridedamosios medžiagos duomenys 		
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė
		 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus bendroji
			 antraštė
		 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus priklausoma
			 antraštė
		 Priklausomos antraštės žymuo
17
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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
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Elementas
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinė antraštė 		
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinė bendroji
		 antraštė 				
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinė priklausoma
		 antraštė 		
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinis
		 priklausomos antraštės žymuo
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus paantraštiniai
		 duomenys 			
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutiniai
		 paantraštiniai duomenys 			
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus atsakomybės
		 duomenys 			
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutiniai
		 atsakomybės duomenys 			
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus tarptautinis
		 standartinis numeris 			
Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus numeracija 			
Pastaba 					
		 Pastaba apie turinio formą ir priemonės tipą 			
		 Pastaba apie bibliografinę nuorodą 			
		 Pastaba apie periodiškumą 			
		 Pastaba apie sistemos reikalavimus 			
		 Pastaba apie prieigos būdą 			
		 Pastaba apie pagrindinę antraštę 			
		 Pastaba apie pobūdį, apimtį, formą, tikslą ar kalbą 			
		 Pastaba apie gretutines antraštes ir gretutinius paantraštinius
			 duomenis 			
		 Pastaba apie atsakomybės duomenis 			
		 Pastaba apie laidą ir bibliografinę istoriją 			
		 Pastaba apie laidos pakitimus 			
		 Pastaba apie bibliografinę istoriją 			
		 Pastaba apie santykį su kitais ištekliais 			
		 Pastaba apie vertimus 			
		 Pastaba apie reprodukcijas 			
		 Pastaba apie skirtingas laidas 			
		 Pastaba apie priedus, įdėtinius priedus ir t. t. 			
		 Pastaba apie priedą prie arba įdėtinį priedą į 			
		 Pastaba apie kitus santykius 			
		 Pastaba apie santykį tarp tęsiamųjų išteklių 			
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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
7.2.4.6
7.2.4.7
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Elementas
		 Pastaba apie medžiagos tipą ar ištekliaus specifinį tipą 			
		 Pastaba apie publikavimą, pagaminimą, platinimą ir t. t. 			
		 Pastaba apie materialųjį aprašą 			
		 Pastaba apie seriją ir daugiadalius monografinius išteklius
		 Pastaba apie turinį 			
		 Pastaba apie ištekliaus identifikatorių ir įsigijimo sąlygas 			
		 Pastaba apie įrišimą 			
		 Pastaba apie aprašo pagrindą 			
		 Pastaba, pateikianti santrauką 			
		 Pastaba apie vartojimą / auditoriją 			
		 Pastaba apie numerius 			
		 Pastaba apie turimą egzempliorių 			
Ištekliaus identifikatorius 			
		 Standartinis identifikatorius 			
		 Ženklo vardas ir katalogo numeris 			
		 Fingerprintas 			
		 Identifikatoriaus apibūdinimas 			
Registracinė antraštė 			
Įsigijimo sąlygos 			
		 Įsigijimo sąlygų paaiškinimas 			

A.3.2

ISBD
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

Skyryba

Kiekvienas aprašo elementas atskiriamas arba apskliaudžiamas nustatyta
A.3.2.1
skyryba. Nustatyta skyryba, einanti prieš elementą, praleidžiama, jei tai yra pirmasis
srities elementas. Prieš nustatytą skyrybos ženklą ir po jo paliekamas tarpas (vieno
ženklo tarpas klaviatūra arba „m“ raidės pločio spaustuvinis tarpas), išskyrus kablelį
(, ) ir tašką (. ), – tarpas paliekamas tik po jų. Kitus skyrybos ženklus bei tarpus tarp jų
nustato katalogavimo tarnyba savo nuožiūra. Nustatytos skyrybos laikomasi net tada,
kai skyrybos ženklai susidvejina (žr. A.3.2.7). Apie skyrybą rašto iš dešinės į kairę
sistemose žr. A.3.2.11 ir B priedą.
Skliaustai, lenktiniai ( ( ) ) ir laužtiniai ( [ ] ), yra traktuojami kaip vienas
A.3.2.2
skyrybos ženklas, todėl tarpas paliekamas prieš pirmąjį (atskliaudžiantį) lenktinį arba
laužtinį skliaustą, o kitas tarpas – po antrojo (užskliaudžiančio) skliausto (žr. taip pat
išimtis A.8). Jei prieš ar po lenktinių arba laužtinių skliaustų eina nustatyti skyrybos
ženklai ir po jų ar prieš juos turi būti tarpas, paliekamas tik vienas tarpas. Jei po
užskliaudžiančio lenktinio arba laužtinio skliausto kablelis arba taškas vartojami kaip
nustatyti skyrybos ženklai ar bet koks kitas ištekliuje esantis skyrybos ženklas, tarpas
nepaliekamas.
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Pavyzdys
		
. —#[S.l.]#: Leidėjas
		 bet ne . —##[S.l.]##: Leidėjas
			
Redakcinė pastaba. Šiame pavyzdyje vartojamas simbolis „#“ skirtas 		

			

tik tarpo parodymui ir bibliografiniame įraše nepateikiamas.

A.3.2.3
Kiekviena aprašo sritis, išskyrus pirmąją, pradedama tašku, tarpu,
brūkšniu, tarpu (. — ), nebent ta sritis yra aiškiai atskirta nuo ankstesnės nauja eilute, –
šiuo atveju taškas, tarpas, brūkšnys, tarpas gali būti pakeistas prieš tai esančios srities
pabaigoje dedamu tašku (.).
A.3.2.4
Jei pirmasis srities elementas apraše nepateikiamas, nustatyta skyryba,
turinti būti prieš kitą dabar pirmuoju tampantį elementą, keičiama į tašką, tarpą,
brūkšnį, tarpą (. — ), žyminčius srities pradžią.
A.3.2.5
Jei sritis kartojama, prieš kiekvieną kartojimą eina taškas, tarpas,
brūkšnys, tarpas (. — ), išskyrus atvejus, aprašytus A.3.2.3.
A.3.2.6
skyryba.

Jei elementas kartojamas, prieš kiekvieną kartojimą eina jo nustatyta

Jei elemento ar srities pabaigoje dedamas taškas, o po jo einančio
A.3.2.7
elemento ar srities nustatyta skyryba prasideda tašku, dedami abu taškai, kad būtų
atsižvelgta tiek į sutrumpinimų, tiek į nustatytą skyrybą.
		Pavyzdžiai
			 . — 3rd ed.. —
			
bet ne . — 3rd ed. —
			 And then ... . — 4th ed.
			
bet ne And then ... — 4th ed.
			 by J. Smith, Esq.. —
			
bet ne by J. Smith, Esq. —
			 National flight / by Air Flight Inc.. Navigation advisor / Interactive
				 Mapping Corporation
			
bet ne National flight / by Air Flight Inc. Navigation advisor / Interactive
				 Mapping Corporation
A.3.2.8 		

Du skyrybos ženklai gali būti vartojami visose arba daugelyje sričių:

a) Laužtiniais skliaustais apskliaudžiami duomenys, surasti kitame, o ne
nustatytame duomenų šaltinyje, ir aprašo intarpai. Jei tos pačios srities keli
elementai paeiliui pateikiami iš kitų, o ne iš nustatytų duomenų šaltinių,
kiekvienas jų atskirai yra apskliaudžiamas laužtinių skliaustų pora.
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		Pavyzdžiai
			 . — [S.l.] : [s.n.]
			
bet ne . — [S.l. : s.n.]
			 . — [2nd ed.]. — [S.l.] : [s.n.]
			
bet ne . — [2nd ed.]. — [S.l. : s.n.]
			 . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum] ; [4])
			
bet ne . — ([Historical instruments at the Victoria and Albert Museum ; 4])
b) Praleidimo ženklas, t. y. daugtaškis ( ... ), reiškia, jog praleista tam tikra
elemento dalis. Prieš ir po daugtaškio paliekamas tarpas.
A.3.2.9 		 Jei srities ar elemento tie patys duomenys pateikiami daugiau negu viena
kalba ar rašto sistema, taikomos šios taisyklės:
Jei vienas elementas užrašomas daugiau negu viena kalba ar rašto sistema, prieš
duomenis kiekviena kita, išskyrus pirmąją, rašomas lygybės ženklas su tarpu prieš jį
ir po jo ( = ).
Jei vienoje srityje užrašomi du ar daugiau elementų daugiau negu viena kalba ar rašto
sistema, elementai kiekviena kalba ar rašto sistema pateikiami kartu su to elemento
skyryba. Prieš visą elementų grupę pirmąja kalba ar rašto sistema eina pirmojo elemento
skyryba, o prieš kiekvieną kitą grupę – lygybės ženklas su tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
Jei tų pačių duomenų (pvz., atsakomybės duomenų) viena dalis pateikta viena kalba ar
rašto sistema, o kita dalis daugiau negu viena kalba ar rašto sistema, skirtingos lingvistinės
formos perrašomos kartu; vartojami lygybės ženklai ir kiti skyrybos ženklai, kaip tinka.
A.3.2.10 		 Sritis ar elementas, kurie netaikomi ištekliui, į aprašą neįtraukiami. Prieš
tokią sritį ar elementą bei po jų einanti nustatyta skyryba taip pat praleidžiama.
A.3.2.11 		 Jei duomenys pateikiami ne lotynų rašto sistema, nustatyta skyryba gali
būti pateikiama su atitinkamais tos rašto sistemos simboliais. Atitinkamai rašto iš
dešinės į kairę sistemoje – nustatytos skyrybos taško, tarpo, brūkšnio, tarpo derinys
skaitomas iš dešinės į kairę.
		Pavyzdys

Žr. B priedą, kaip traktuoti duomenis, pateikiamus rašto iš kairės į dešinę ir iš dešinės
į kairę sistemose.
A.3.3 		

Išsamus kiekvienos srities skyrybos modelis pateikiamas srities pradžioje.
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A.4

Duomenų šaltiniai

A.4.1

Aprašo pagrindas

Visoms medžiagos rūšims visas išteklius sudaro aprašo pagrindą. Nustatant aprašo
pagrindą, t. y. bibliografinį vienetą, kuris bus aprašomas, būtina atsižvelgti į šiuos išteklius:
Vienadaliai monografiniai ištekliai: visas išteklius.
Daugiadaliai monografiniai ištekliai: šaltinis, identifikuojantis visą išteklių, ir
duomenų šaltinis, susijęs su visu ištekliumi, yra prioritetinis, tačiau jei tokio šaltinio
nėra, pasirenkamas pirmasis numeris ar dalis arba, jei tokių neturima, anksčiausias
prieinamas numeris ar dalis. Apie dalies analizinį aprašą žr. vienadaliai monografiniai
ištekliai.
Serialiniai ištekliai: pirmasis numeris ar dalis arba, jei tokių neturima, anksčiausias
prieinamas numeris ar dalis. Numeruotų serialinių išteklių pirmasis numeris ar dalis
yra tas numeris ar dalis, kuris turi mažiausią numeracijos žymenį arba anksčiausią
chronologinį žymenį. Nenumeruotų serialinių išteklių pirmasis numeris ar dalis yra
tas numeris ar dalis, kurio publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo data yra
anksčiausia. Paprastai pirmenybė teikiama pirmajam (arba anksčiausiam) numeriui ar
daliai, o ne šaltiniui, susijusiam su serialinio ištekliaus visuma arba su kelių numerių
ar dalių grupe.
Sritis 					

Aprašo pagrindas

0. Turinio forma ir priemonės tipas
Visi numeriai ar dalys
1. Antraštė ir atsakomybės duomenys
Pirmasis arba anksčiausias numeris ar
						dalis
2. Laida 					

Pirmasis arba anksčiausias numeris ar dalis

3. Specifinė ištekliaus medžiaga 		
ar rūšis
				
						
						

Visi numeriai ar dalys
Numeracijai (Serialiniai ištekliai):
kiekvienos numeracijos sistemos arba eilės
pirmasis ir paskutinis numeriai ar dalys

4. Publikavimas, pagaminimas,
platinimas ir t. t.
Vieta ir leidėjas, gamintojas,
platintojas ir t. t.		
Vieta ir gamintojas 			
Data 					
						
5. Materialusis aprašas 			

Pirmasis arba anksčiausias numeris ar dalis
Pirmasis arba anksčiausias numeris ar dalis
Pirmasis ir (arba) paskutinis numeriai ar
dalys
Visi numeriai ar dalys
22

ISBD 2011

A.4

6. Serija ir daugiadalis monografinis
išteklius

Visi numeriai ar dalys

7. Pastaba 					
						

Visi numeriai ar dalys ir bet kuris kitas
šaltinis

8. Ištekliaus identifikatorius ir 		
įsigijimo sąlygos				

Visi numeriai ar dalys ir bet kuris kitas
šaltinis

Integruojamieji ištekliai: dabartinė iteracija, išskyrus publikavimo pradžios datą.
Sritis 					

Aprašo pagrindas

0. Turinio forma ir priemonės tipas

Dabartinė iteracija

1. Antraštė ir atsakomybės duomenys

Dabartinė iteracija

2. Laida 					

Dabartinė iteracija

3. Specifinė ištekliaus medžiaga ar
rūšis

Visos iteracijos

4. Publikavimas, pagaminimas,
platinimas ir t. t.
Vieta ir leidėjas, gamintojas,
platintojas ir t. t.
Vieta ir gamintojas 			
Datos 					

Dabartinė iteracija
Dabartinė iteracija
Pirmoji ir (arba) paskutinė iteracijos

5. Materialusis aprašas 			

Dabartinė iteracija

6. Serija ir daugiadalis monografinis
išteklius

Dabartinė iteracija

7. Pastaba 					

Visos iteracijos ir bet kuris kitas šaltinis

8. Ištekliaus identifikatorius ir 		
įsigijimo sąlygos

Visos iteracijos ir bet kuris kitas šaltinis

A.4.2

Prioritetiniai duomenų šaltiniai

Prioritetinio duomenų šaltinio pasirinkimas priklauso nuo medžiagos rūšies, tačiau
taikomi ir tokie bendrieji kriterijai:
• identifikuojančios informacijos visapusiškumas: šaltinis, pateikiantis išsamiausią,
aiškiausią ir autoritetingiausią informaciją;
• šaltinio artimumas duomenų atžvilgiu: šaltinis, esantis arčiausiai ištekliaus
turinio, toks kaip vidinis šaltinis;
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• duomenų šaltinio pastovumas: šaltinis, pasižymintis didžiausiu ilgalaikiškumu.
Jei yra daugiau negu vienas duomenų šaltinis, laikytinas ištekliaus prioritetiniu
duomenų šaltiniu, pasirenkamas pirmasis iš šių šaltinių, išskyrus šiuos atvejus:
• Jei ištekliuje yra prioritetiniai duomenų šaltiniai daugiau negu viena kalba ar rašto
sistema, prioritetinis duomenų šaltinis pasirenkamas tokia tvarka:
1. šaltinis ta kalba ar rašto sistema, kuri atitinka ištekliaus turinio kalbą ar rašto
sistemą arba vyraujančią turinio kalbą ar rašto sistemą;
2. šaltinis vertimo kalba ar rašto sistema, jei žinoma, kad vertimas yra ištekliaus
tikslas;
3. šaltinis originalia turinio kalba ar rašto sistema;
4. pirmasis esantis šaltinis.
• Jei ištekliuje yra prioritetiniai duomenų šaltiniai su skirtingomis datomis,
pasirenkamas šaltinis, kurio data vėlesnė arba vėliausia.
A.4.2.1

Spausdinti ištekliai

A.4.2.1.1

Ištekliai lotyniškais rašmenimis

Prioritetinis duomenų šaltinis yra antraštinis puslapis arba ištekliams, neturintiems
antraštinio puslapio, — antraštinio puslapio pakaitalas. Antraštinio puslapio
pakaitalas pasirenkamas pagal A.4.2 kriterijus. Tokie šaltiniai, kaip viršelis,
nugarėlė ir t. t., nelaikomi prioritetiniu duomenų šaltiniu, išskyrus kai jie išleisti
kartu su ištekliumi.
Jei informacija, tradiciškai pateikiama antraštiniame puslapyje, yra pateikta
priešpriešiniuose puslapiuose, kuriuose informacija pakartojama arba ne, abu šie
puslapiai laikomi prioritetiniu duomenų šaltiniu.
Antraštiniai puslapiai, nepasirinkti kaip prioritetinis duomenų šaltinis arba kaip
jungtinio duomenų šaltinio dalis, laikomi pradiniais lapais.
Apie išteklius, neturinčius prioritetinio duomenų šaltinio, taikomo visam ištekliui, žr.
A.4.2.5.
Monografiniams ištekliams:
Jei vienadalis monografinis išteklius turi daugiau negu vieną
antraštinį puslapį, pasirenkamas tas, kuris geriausiai apibūdina
aprašomą išteklių (pvz., serijos monografijai — analitinis antraštinis
puslapis; faksimilinei reprodukcijai — antraštinis puslapis su
reprodukcijos duomenimis) (žr. taip pat 1.1.4.2).
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A.4

			 Jei daugiadalis monografinis išteklius kataloguojamas kaip visuma,
				bendras visoms dalims antraštinis puslapis vartojamas kaip prioritetinis
		
duomenų šaltinis.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
			
			
			
			
			
			
			

Jei antraštinio puslapio pakaitalo neįmanoma pasirinkti pagal A.4.2
kriterijus, šaltiniai pasirenkami tokia tvarka: kolofonas, vidinė antraštė,
kiti pradiniai lapai, prieštekstinė antraštė, etiketės antraštė, puslapinė
antraštė, incipitas, eksplicitas, pagrindinio teksto pirmieji žodžiai,
pirmieji ištekliaus žodžiai. Kiekvienam aprašui tik vienas puslapis,
puslapio dalis arba ištekliaus dalis gali būti nustatoma kaip antraštinio
puslapio pakaitalas.
Tęsiamiesiems ištekliams:

			
			
			
			
			

Prioritetinis duomenų šaltinis yra numerio ar iteracijos, vartojamos
kaip aprašo pagrindas (žr. A.4.1), antraštinis puslapis arba antraštinio
puslapio pakaitalas. Antraštinio puslapio pakaitalas tęsiamajam ištekliui, neturinčiam antraštinio puslapio, pasirenkamas iš atitinkamų
šaltinių šia pirmumo tvarka:
1. analitinis antraštinis puslapis, viršelis, prieštekstinė antraštė,
galvutė, redakcijos puslapiai, metrika;
2. kiti pradiniai lapai ir informacija, esanti ant aplanko, teksto
puslapių viršuje ir apačioje (pvz., puslapinė antraštė);
3. likusioji tęsiamojo ištekliaus dalis: įžangos, pratarmės, turinys,
tekstas, priedai ir t. t.;
4. informacijos šaltiniai už ištekliaus ribų ir nesusiję su juo (pvz.,
bibliografija, leidėjų sąrašai).

A.4.2.1.2

Ištekliai nelotyniškais rašmenimis

Jei ištekliaus nelotyniškais rašmenimis metrikoje pateikti išsamūs bibliografiniai
duomenys, metrika yra prioritetinis duomenų šaltinis, kai tenkinamos viena arba kelios
iš šių sąlygų:
a) lape, esančiame antraštinio puslapio vietoje, yra tik pagrindinė antraštė,
pateikta vidinės antraštės puslapio forma;
b) lape, esančiame antraštinio puslapio vietoje, yra pagrindinė antraštė su
kitais bibliografiniais duomenimis ar be jų, pateikta kaligrafiškai (išsamūs
bibliografiniai duomenys metrikoje pateikiami įprastine kinų ženklų forma,
vartojama šiuolaikinėje kinų, japonų ir korėjiečių spaudoje);
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c) lape, esančiame antraštinio puslapio vietoje, yra antraštės variantas ir (arba)
publikavimo duomenys tik Vakarų kalba.
A.4.2.2

Kartografiniai ištekliai ir nejudantys vaizdai

Prioritetinis duomenų šaltinis kartografiniam ištekliui ar nejudančiam vaizdui
pasirenkamas šia pirmumo tvarka:
a) pats išteklius;
b) dėklas (aplankas, viršelis, vokas ir t. t.) ar futliaras, gaublio rėmas ar stovas
ir t. t., išleisti ištekliaus leidėjo ar gamintojo;
c) pridedamasis tekstas ar brošiūra;
d) šaltiniai už ištekliaus ribų, tokie kaip katalogas, bibliografija ir t. t.
Prioritetinis šaltinis atlasams pasirenkamas pagal kriterijus monografijoms arba
tęsiamiesiems ištekliams, kaip tinka (žr. A.4.2.1.1).
A.4.2.3

Įvairiarūšiai, garso ir vaizdo ištekliai

Daugelis įvairiarūšių išteklių, garso įrašų, vaizdo įrašų ir judančių vaizdų neturi vieno
duomenų šaltinio bibliografiniam aprašui sudaryti. Todėl, aprašant išteklių, gali prireikti
rinktis iš visiškai skirtingų duomenų šaltinių, tokių kaip paties ištekliaus turinys
(duomenys gali būti pateikti regimąja ar garsine forma arba abiejomis), priklijuota
etiketė, dėklas, apdaras ar kita pridedamoji tekstinė medžiaga, pavyzdžiui, vadovas.
Prioritetiniai duomenų šaltiniai yra:
a) šaltinis, kuris bendrai identifikuoja kūrinį ar kūrinius, esančius ištekliuje,
ir yra nuolat susijęs su ištekliumi, pvz., filmo antraštiniai kadrai ar disko
etiketė;
b) šaltinis, kuris bendrai identifikuoja kūrinį ar kūrinius, esančius ištekliuje, ir
yra pateikiamas kartu su ištekliumi, pvz., aprašomasis lapelis, išleistas kartu
su disku.
Tekstiniams šaltiniams paprastai teikiama pirmenybė prieš garsinius šaltinius. Tačiau
jei tekstinė informacija neišsami arba aiškiai klaidinga, o garsinis šaltinis yra tikslesnis,
pastarajam gali būti teikiama pirmenybė.
A.4.2.4

Elektroniniai ištekliai

Prioritetiniai duomenų šaltiniai yra:
a) šaltinis, kuris identifikuoja išteklių kaip visumą ir yra vidinis paties ištekliaus
atžvilgiu, pvz., antraštinis ekranas, pagrindinis meniu, programos duomenys,
failo antraštė, taip pat Subject: (Tema:) eilutės, pradžios tinklalapis ar
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koduota informacija (pvz., TEI, HTML antraštė);
b) šaltinis, kuris identifikuoja išteklių kaip visumą ir pateikiamas fizinėje
laikmenoje arba jos etiketėje;
c) dėklas, išleistas leidėjo, gamintojo ar platintojo;
d) dokumentacija arba kita pridedamoji medžiaga (pvz., leidėjo raštas), kuri
identifikuoja išteklių.
A.4.2.5

Ištekliai be bendro duomenų šaltinio

Vienadaliai monografiniai ištekliai. Jei prioritetinio duomenų šaltinio, taikomo visam
ištekliui, nėra, bet kiekvienas jame esantis kūrinys turi savo prioritetinį duomenų
šaltinį, įskaitant išteklius su to paties kūrinio versijomis daugiau negu viena kalba, tai
keli duomenų šaltiniai gali būti traktuojami kartu kaip vienas duomenų šaltinis.
Daugiadaliai monografiniai ištekliai. Jei prioritetinio duomenų šaltinio, taikomo
visam ištekliui, nėra, bet kiekviena dalis turi savo prioritetinį duomenų šaltinį,
pasirenkamas pirmosios prieinamos dalies prioritetinis šaltinis.
Tęsiamieji ištekliai. Jei išteklių sudaro daugiau negu vienas kūrinys ir kiekvienas
turi savo prioritetinį duomenų šaltinį ir numeraciją, kiekvienam sudaromas atskiras
aprašas. Atitinkamas paaiškinimas, susiejantis atskirus aprašus, pateikiamas 7 srityje
(žr. 7.2.4.6).
A.4.2.6

Ištekliai be duomenų šaltinio ištekliuje

Jei ištekliuje nėra duomenų šaltinio, gali būti naudojami šaltiniai, esantys už ištekliaus
ribų, tokie kaip katalogas, bibliografija ar apžvalga.
A.4.3

Nustatyti šaltiniai

Kiekvienai sričiai atitinkami šaltiniai yra apibūdinti kaip nustatyti duomenų šaltiniai ir
išvardyti pirmumo tvarka.
Jei 1 sričiai duomenų elementai randami skirtinguose šaltiniuose (pvz., antraštės
randamos antraštiniame puslapyje ir viršelyje), pasirenkamas šaltinis pagal šaltinių
pirmumo tvarką (žr. kiekvieną sritį ir A.4.2) ir jie perrašomi ten nurodyta forma. Jei
tinka, duomenys nurodomi pasirinktame šaltinyje pateikta eilės tvarka.
2, 3, 4 ir 6 sritims nustatyta daug šaltinių, todėl šaltinių derinys sudaro nustatytus
šaltinius. Jei duomenų elementai šioms sritims yra randami skirtinguose šaltiniuose,
pasirenkamas šaltinis pagal šaltinių pirmumo tvarką (žr. kiekvieną sritį ir A.4.2) ir jie
perrašomi ten nurodyta forma. Jei tinka, duomenys nurodomi pasirinktame šaltinyje
pateikta eilės tvarka.
Duomenys, paimti iš kito šaltinio, o ne iš nustatytų 1–4 sritims ir 6 sričiai šaltinių,
apskliaudžiami laužtiniais skliaustais, jeigu jie perrašomi kaip srities dalis. Alternatyviai
27

A

ISBD 2011

tokie duomenys gali būti pateikiami be laužtinių skliaustų 7 srityje. Duomenys, paimti
ne iš ištekliaus, gali būti pateikiami 7 srityje.
Aprašomas toks išteklius, koks buvo išleistas leidėjo, gamintojo, platintojo ir t. t. Jokia
ištekliaus dalis negali būti laikoma nustatytu šaltiniu, nebent ši ištekliaus dalis taip
išleista. Pavyzdžiui, viršelis arba nugarėlė vartojami kaip nustatytas šaltinis tik tada,
kai aišku, kad išteklius buvo išleistas būtent taip įrištas.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
			
			
			
			
			
A.5 		

Jei 1, 2, 4 ar 6 srities duomenys paimti ne iš sričiai nustatytų duomenų
šaltinių, duomenų šaltinis nurodomas 7 srityje. Jei išteklius neturi
antraštinio puslapio ir alternatyvus duomenų šaltinis pasirenkamas
kaip antraštinio puslapio pakaitalas, pastarasis, kaip ir kiti iš pakaitalo
paimti 1, 2, 4 ir 6 sričių duomenys, nurodomas 7 srityje (žr. 7.1.1.1).

Aprašo kalba ir rašto sistema

1, 2, 3, 4 ir 6 sričių elementai paprastai perrašomi arba užrašomi iš ištekliaus, todėl,
kiek įmanoma, tomis pačiomis kalbomis ir (arba) rašto sistemomis, kuriomis yra
ištekliuje. Šių sričių intarpai apskliaudžiami laužtiniais skliaustais ir pateikiami tos
aprašo dalies turinio kalba ir rašto sistema, išskyrus:
• nustatytas santrumpas (žr. A.6) ir nustatytus intarpus (žr. A.8, A.9);
• platintojo funkcijos duomenis (žr. 4.2.5) ir spausdinimo datos papildymus (žr.
4.3.7, 4.6), kurie pateikiami katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba ir (arba)
rašto sistema.
5, 7 ir 8 srityse vartojami terminai paprastai neperrašomi iš ištekliaus ir todėl jų
intarpams ir t. t. nereikia laužtinių skliaustų. Terminai pateikiami katalogavimo
tarnybos pasirinkta kalba ir (arba) rašto sistema, išskyrus jei:
• 7 srityje pateikiama originalo antraštė ar antraštės variantas;
• 7 srityje pateikiamos citatos;
• 8 srityje pateikiama registracinė antraštė.
Kai kuriose ISBD nuostatose nurodomas konkretus angliškas terminas arba frazė,
kuri vartotina apraše. Katalogavimo tarnybos gali vartoti lygiareikšmį terminą ar frazę
tarnybos pasirinkta kalba.
Ištekliaus aprašo elementai, esantys kitais rašmenimis, nei katalogavimo tarnybos
pasirinkti, gali būti, jeigu reikia, be laužtinių skliaustų transliteruojami ar
transkribuojami į tarnybos pasirinktus rašmenis. Jei rašmenys šiuo metu nevartojami
arba dėl kitų priežasčių neprieinami, reikia vartoti alternatyvius tinkamus rašmenis,
pvz., civilinę kiriliką vietoj bažnytinės slavų kirilikos.
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A.6

			
Seniesiems monografiniams ištekliams:
			
			
			
			
			
			
			
			
A.6

Ištekliaus žodžių rašyba išlaikoma, bet ligatūros ir kitos tuometinės
raidžių ir diakritinių ženklų formos gali būti transkribuojamos į dabartines
formas, jei tuometinės formos katalogavimo tarnyba neturi. Dėmesys
į skirtingas raidžių formas nekreipiamas, jei rašyba nesiskiria nuo
dabartinės vartosenos. Nevartotini kirčiai ir kiti diakritiniai ženklai,
kurių nėra šaltinyje. Kaip užrašyti didžiąsias ir mažąsias raides,
žr. A.7. Katalogavimo tarnybos intarpai turi būti daromi laikantis
dabartinės rašybos. Apie lotyniškus intarpus žr. A.6.1.

Praleidimai ir santrumpos

A.6.1
Santrumpos, randamos duomenų šaltinyje, kuris naudojamas aprašui,
perrašomos be pakeitimų. 1 srityje duomenys netrumpinami ir nepraleidžiami.
Kai kada kai kuriuos aprašo elementus leidžiama trumpinti, darant praleidimą
elemento gale ar viduryje (pvz., ilgą pagrindinę antraštę arba serialinio ištekliaus
pagrindinę antraštę, į kurią įeina data ar numeris ir jie kiekviename numeryje
keičiasi; žr. 1.1.5.1). Tokiais atvejais praleidimas žymimas daugtaškiu ( … ).
			
Seniesiems monografiniams ištekliams:
		
			
			
			
			

Trumpiniai ir santrumpos, atsiradę tęsiant rankraščių tradicijas trumpinti
ilgus ir (arba) dažnai besikartojančius žodžius, gali būti paliekamos
taip, kaip yra, arba gali būti išplėsti, kur tik įmanoma. Bet kuris toks
išplėtimas apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais arba nurodomas
7 srityje.

			 Pavyzdžiai
					 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
Jei santrumpos ar trumpinio reikšmė yra numanoma, po numanomo išplėtimo rašomas
klaustuko ženklas, pvz., amico[rum?]. Jei negalima nustatyti santrumpos ar trumpinio
reikšmės, prie kiekvienos neapibrėžiamos santrumpos ar trumpinio rašomas klaustuko
ženklas laužtiniuose skliaustuose, pvz., amico[?], [?]s, arba santrumpa ar trumpinys
gali būti paliekami tokie, kokie yra.
29

A

ISBD 2011

A.6.2
Jei trumpinama viena atsakomybės duomenų grupė, susidedanti iš kelių
asmenų ar kolektyvų vardų (žr. 1.4.5.3), praleidimas žymimas daugtaškiu ir įterpiama
nustatyta santrumpa et al. (= et alii – ir kiti) arba įrašuose nelotyniškais rašmenimis –
jos atitikmuo kitais rašmenimis. Įterpiama frazė apskliaudžiama laužtiniais skliaustais.
A.6.3
4.2.12).

Tam tikros santrumpos nustatytos specifinėse nuostatose (pvz., 4.1.14,

A.6.4
Įvairiose nuostatose numatytas standartinių santrumpų vartojimas (pvz.,
laidos duomenyse, žr. 2.1.2), bet nenurodomos santrumpų formos, kurias reikia vartoti.
Šios santrumpos nereglamentuojamos, tačiau rekomenduojama laikytis tarptautinių ar
nacionalinių standartų (žr. C priedą).
Santrumpos, vartojamos visuose pavyzdžiuose, išskyrus nustatytas A.6.2 ir A.6.3,
yra iliustracinės, o ne privalomos (žr. taip pat D priedą). Tam tikros lotyniškos
santrumpos vartojamos siekiant palengvinti tarptautinius bibliografinių įrašų
mainus ir išvengti būtinybės bibliografijos tarnyboms teikti lygiareikšmius terminus
įvairiomis kalbomis.
Inicialai ir akronimai užrašomi be vidinių tarpų, nepaisant to, kaip jie
A.6.5
pateikti ištekliuje.
		

Pavyzdžiai

			

Pel battesimo di S.A.R. Ludovico …

			

KL Ianuarius habet dies xxxi

			
Secundum usum S.R.E.
			

Prediche del M.R.P.C.M.

Santrumpos, susidedančios iš daugiau negu vienos raidės, traktuojamos kaip atskiri
žodžiai ir atskiriamos tarpais nuo prieš juos ir po jų esančių žodžių ar inicialų.
		

Pavyzdžiai

			

Ph. D.

			

Mr J.J. Rousseau

Jei dvi ar daugiau skirtingų santrumpų, inicialų ir t. t. atsiduria vieni šalia kitų, jie
atskiriami vienas nuo kito tarpu.
		

Pavyzdžiai

			

par R.F. s. d. C.

			

M. J.P. Rabaut
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A.7

Didžiosios raidės

Paprastai tose rašto sistemose, kur didžiosios raidės svarbios, kiekvienos srities
pirmojo žodžio pirmoji raidė turi būti didžioji; kai kurių elementų ar elementų dalių
pirmojo žodžio pirmoji raidė taip pat turi būti didžioji (pvz., gretutinė antraštė,
alternatyvioji antraštė, skyriaus antraštė). Kitos didžiosios raidės rašomos pagal
kalbos ir rašto sistemos, vartojamos apraše, taisykles (žr. A.5 apie kalbą, rašto sistemą
ir transkribuojant vartojamą raidžių formą). Jei apraše vartojama daugiau negu viena
kalba ar rašto sistema, didžiosios raidės turi būti rašomos pagal kiekvienos kalbos ar
rašto sistemos vartoseną, net jei tai sudarytų nenuoseklaus didžiųjų raidžių rašymo
visame apraše vaizdą.
			
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Skaitmenų reikšmę turinčios raidės antraštės chronogramoje ar
publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. srityje arba eiliuoto
teksto akrostiche pateikiamos didžiosiomis raidėmis. Katalogavimo
tarnybos intarpai turi būti daromi laikantis dabartinės rašybos.
			

Pavyzdys

				

Anno Vt speraMUs, pace CoronanDo [1610]

Lotyniškų žodžių gale didžioji I raidė yra ligatūra, atitinkanti ii arba
ij. Ji gali būti išplėsta (žr. A.6.1) arba gali būti paliekama taip, kaip
yra.
Senieji šriftų rinkiniai didžiosioms I ir J, U ir V raidėms turėjo
atitinkamai tik po vieną spaudmenį. (Mažosios i/j ir u/v taip pat nebuvo
skiriamos, skirtumai išryškėja labiau dėl vartojamų skirtingų šriftų ir
grafinių sąlyginumų nei dėl rašybos ypatumų, tačiau dauguma šriftų
rinkinių buvo išlaikę abi raides.) Didžiosios U ir V buvo pradėtos
skirti XVI a. pradžioje, o I ir J, i ir j, u ir v – XVI a. pabaigoje15.
Tarptautinėje kataloguotojų bendruomenėje taikomi keletas šiek tiek
kitokių I ir J, U ir V transkribavimo būdų. Nuo faktiško originalo
didžiųjų raidžių užrašymo iki daugumoje atvejų V keitimo į u.
Katalogavimo tarnyba turi pasirinkti ir nuosekliai taikyti vieną
keitimo būdą.
Pavyzdžiui, jei originalo didžiosios raidės neužrašomos,
besikaitaliojančios I ir J, U ir V, VV ar UU, reiškiančios W,
transkribuojamos taip, kaip pateikta, t. y.: I arba J į i arba j, IJ žodžio
gale į ij, U ir V į u ir v, VV į vv.
Arba I arba J gali būti keičiamos į i arba j, U ir V į u arba v ir VV į w
pagal dabartinę rašybą.
15

Tačiau kaip skirtingos raidės šie spaudmenys nuosekliai pradėti naudoti tik įsibėgėjus XIX amžiui. Žr.
D.B. Updike, Printing Types: Their History, Forms and Use. (Cambridge: Harvard University Press,
1937), p. 22, note.
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Jei neįmanoma atskirti vienos didžiosios raidės nuo kitos (pvz., I/J
arba gotiško šrifto U/V), jos turi būti sunormintos pagal ištekliaus
kalbos dabartinę rašybą.
			

Pavyzdžiai

				
				
A.8 		

JOHANNES į Johannes
JSAK į Isak

Spaudos klaidos

Netikslumai ar klaidingai parašyti žodžiai perrašomi taip, kaip jie pateikti ištekliuje.
Po jų gali būti pateikiama sic laužtiniuose skliaustuose su tarpu prieš pirmąjį ir po
antrojo ( [sic] ) arba taisyklinga forma gali būti papildomai pateikta laužtiniuose
skliaustuose, prieš taisymą rašoma i.e. (id est – tai yra) arba atitikmuo kita kalba ir
(arba) rašmenimis.
Pavyzdžiai
		

Chansons créés et interprétés [sic]

		

The world in anger [i.e. danger]

		

Looser [i.e. Loser] takes all

		

The notted [i.e. noted] history of Mother Grim

		

Barcelonette [i.e. Barcelonnette]

		

Golden Vienese [sic] waltzes

		

compuesto por Luis de Bricñneo [i.e. Briceño]

		

Small busines [sic] encyclopedias

		

An hnmble [sic] address

		

To my loaing [sic] friend

		

Antiqvtates [i.e. Antiqvitates] Alstetenses et Palatinatvs Saxonici

			
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei spaustuvininkas paliko tuščią tarpą pirmajai raidei įrašyti ranka,
raidė įterpiama laužtiniuose skliaustuose, o intarpas paaiškinamas 7
srityje.
					Pavyzdys
					 [T]he true history of recent events
					Pastaba: Pirmosios raidės vietoje spaustuvininkas paliko tuščią tarpą
Tarpai, kurie specialiai paliekami tušti vėliau ranka įrašomoms
datoms ar vardams ir t. t., apskliaudžiami laužtiniais skliaustais.
Rašomas terminas blank space (tuščias tarpas) arba jo atitikmuo
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katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba. Papildymai, įrašyti
šiuose tarpuose ranka, užrašomi 7 srityje arba pateikiami 1 srityje
laužtiniuose skliaustuose su paaiškinimu 7 srityje.
					Pavyzdys
						 Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af
							 tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte
							 Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [blank space]
							 Junii 176[blank space]
						Pastaba: Data „19 Junii 1767“ įrašyta ranka rinkinio y
							 egzemplioriaus x antraštiniame puslapyje ir paskutiniame
							 puslapyje
			

arba

						 Kungörelse, Angående Någon tilärnad Entreprenade, af
							 tändningen och underhållandet af Stadsens enskilte
							 Lycktor. Gifwen Stockholms Rådhus den [19] Junii 176[7]
						Pastaba: Apskliaustos datos įrašytos ranka rinkinio y egzemplioriuje x
				
Jei žinoma, kad kai kuriuose egzemplioriuose yra ištaisyta spaudos
klaida ir abu variantai aprašomi viename įraše, vėlesnis variantas
vartojamas kaip aprašo pagrindas. Informacija apie spaudos klaidą
pateikiama 7 srityje.
							Pavyzdžiai
								 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.
								Pastaba: Korektūrinio atspaudo antraštėje yra spaudos
									 klaida: „sjukdo-“ / „domar“
								 . — Stockholm, : gedruckt bey Henr. C. Merckell,
									 königl. Buchdr. im Grosz-Fürstenthum Finland.,
									 Anno 1721.
								Pastaba: Publikavimo duomenys iš kolofono.
									 Korektūrinio atspaudo kolofone yra spaudos klaida:
									 „Stocholm“
Apverstos raidės perrašomos taip, kaip turi būti, ir pateikiama
aiškinamoji pastaba.
					Pavyzdys
						 … virtue …
						Pastaba: Žodyje „virtue“ raidė „r“ apversta į kitą pusę
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				Tęsiamiesiems ištekliams:
Netikslumai ar klaidingai parašyti žodžiai neperrašomi pagrindinėje
antraštėje (žr. 1.1.5.1).
A.9 			

Simboliai ir t. t.

Simbolis ar kitoks ženklas, kurio negalima atgaminti turimomis priemonėmis,
pakeičiamas jų aprašymu arba raidiniais ar žodiniais atitikmenimis – kaip tinkamiau.
Pakeitimas apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais ir rašoma aiškinamoji pastaba, jei
jis laikomas svarbiu katalogo vartotojams. Autoriaus teisių apsaugos ženklas, kurio
negalima atgaminti, gali būti pakeičiamas žodžiu ar santrumpa be laužtinių skliaustų.
		Pavyzdžiai
			 / by [E.B.C.]
			
Pastaba: Autoriaus inicialai pateikti natomis
			
I [love] Paris
			
Pastaba: Antraštės žodis „love“ pateiktas širdies simboliu
			 Splinters, historical, sacred and profane, partly from off that standard
				 [oak], our blessed constitution
			
Pastaba: Žodis „oak“ (ąžuolas) grafiškai pavaizduotas kaip medis
			 [3rd ed.]
Pastaba: Laidos duomenys pateikti trimis žvaigždutėmis
			
			 , cop. 2009
					Redakcinė pastaba. Data pateikta kaip: ©2009.
A.10

Trūkumai

Aprašomo egzemplioriaus trūkumai gali būti apibūdinami pastaboje (žr. 7.11).
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
ISBD skiriamas bibliotekos medžiagos egzemplioriams, kokie jie buvo
išleisti, aprašyti ir nenumato taisyklių tiems atvejams, kai išsamus
egzempliorius neišlikęs arba kai reikia kataloguoti egzempliorių su
trūkumais, nesiremiant viso egzemplioriaus bibliografiniu įrašu.
Pirmuoju atveju duomenų bazių – klasikinių ar kompiuterinių –
sudarytojai ir vartotojai turi suprasti, kad aprašai, kuriuose nurodomi
spausdinimo metu atsiradę pakitimai, specialūs egzemplioriai su
dedikacijomis ar perspausdintais lapais ir t. t., gali netikti visiems tos
pačios laidos egzemplioriams.
Antruoju atveju pirmiausia turi būti ieškoma viso egzemplioriaus
įrašo, o 7 srityje aprašomi trūkumai ir kiti specifiniai požymiai; tačiau
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jei negalima rasti duomenų apie visą egzempliorių, duomenys, kuriais kataloguotojas papildo antraštės ir atsakomybės duomenų sritį,
pateikiami laužtiniuose skliaustuose ir rašoma aiškinamoji pastaba.
Alternatyvios galimybės sujungiamos žodžiu arba. Jei tokių duomenų
negalima pateikti, praleidimai žymimi daugtaškiu ir rašoma aiš
kinamoji pastaba. Egzempliorių su trūkumais apimtis, jei negalima
nustatyti visos apimties, pateikiama pagal 5.1.4.1.5 nuostatas.
A.11

Pavyzdžiai

Pavyzdžiai, pateikti šiame dokumente, yra iliustraciniai ir neturi būti taisyklė, išskyrus
tas nuostatas, kur specialiai nurodoma, kad reikia laikytis pavyzdyje ar pavyzdžiuose
vartojamos formos. Dauguma pavyzdžių remiasi egzistuojančių išteklių aprašu.
[Verčiant į lietuvių kalbą įvadiniai ir kiti pastabų žodžiai netrumpinami. Kataloguojant
vartojamos leistinos santrumpos 7 srityje ir tose srityse, kuriose pagal ISBD taisykles
žodžius galima trumpinti. – Vert.]
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ELEMENTŲ APIBŪDINIMAS
0

TURINIO FORMOS IR priemonėS TIPO SRITIS

Įžanginė pastaba
Turinio formos ir priemonės tipo srities paskirtis – pačioje aprašo pradžioje nurodyti
pagrindinę formą ar formas, kuriomis išreikštas ištekliaus turinys, ir šį turinį
perteikiančios laikmenos tipą ar tipus, siekiant padėti katalogo vartotojams identifikuoti
ir pasirinkti jų reikmes atitinkančius išteklius. Įvairėjantis ir sudėtingėjantis išteklių
turinys ir priemonių tipai, taip pat didėjanti vartotojų ir individualių jų poreikių
įvairovė reikalauja jau įrašo pradžioje specifiškiau aprašyti turinio formą ir priemonės
tipą. Išsamios informacijos apie turinio formą ir priemonės tipą pateikimas palengvina
prieigą visoms specifinių poreikių turinčioms vartotojų grupėms, keitimąsi katalogo
įrašais korporatyviniuose tinkluose ir suderinamumą su kitais metaduomenų standartais
atvirosios prieigos aplinkoje.
Turinio formos ir priemonės tipo sritį sudaro du elementai, kurių kiekvienas imamas
iš apibrėžto sąrašo: (1) turinio forma, vienas arba daugiau terminų, atspindinčių
pagrindinę formą ar formas, kuriomis išreikštas ištekliaus turinys ir kurios gali būti
papildytos vienu ar daugiau turinio apibūdinimų, patikslinančių aprašomo ištekliaus
tipą, jutimines savybes, matavimus ir (arba) judesio buvimą arba nebuvimą ir
(2) priemonės tipas, nurodantis laikmenos, naudojamos ištekliaus turiniui perteikti,
tipą ar tipus.
Turinys
0.1
0.2

Turinio forma
Priemonės tipas

Nustatyta skyryba
A. Turinio apibūdinimo terminai apskliaudžiami lenktiniais skliaustais tuoj pat po
turinio formos termino ( ( ) ).
B. Jei vienai turinio formai taikomi skirtingi turinio apibūdinimo terminai, prieš
kiekvieną kitą turinio apibūdinimo terminą rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po
jo ( ; ).
C. Prieš priemonės tipo terminą rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir po jo ( : ).
D. Jei vienas priemonės tipas apima skirtingas turinio formas, kiekvienas po pirmojo
turinio formos termino einantis turinio formos terminas atskiriamas tašku, tarpu (. ).
E. Jei išteklius sudarytas iš skirtingų priemonių tipų ir apima skirtingas turinio formas,
prieš kiekvieną kitą turinio formą : priemonės tipo duomenis rašomas pliuso ženklas
su tarpu prieš jį ir po jo ( + ).
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			Skyrybos modeliai
Turinio forma (turinio apibūdinimas) : priemonės tipas
Turinio forma (turinio apibūdinimas ; turinio apibūdinimas) :
priemonės tipas
Turinio forma. Turinio forma (turinio apibūdinimas) : priemonės tipas
Turinio forma (turinio apibūdinimas). Turinio forma (turinio
apibūdinimas) : priemonės tipas
Turinio forma (turinio apibūdinimas) : priemonės tipas + Turinio
forma (turinio apibūdinimas) : priemonės tipas
Nustatytas šaltinis
Pats išteklius.
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0.1

Turinio forma
Būtinas

			

Turinio formos kategorijos atspindi pagrindinę formą ar formas, kuriomis išreikštas
ištekliaus turinys. Pateikiamas vienas ar daugiau terminų arba jų atitikmenų
katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba ar rašto sistema iš toliau pateikto sąrašo.
Mišraus turinio ištekliams, kuriuose nėra vyraujančios ištekliaus dalies (t. y. visos
dalys vienodai pastebimos arba svarbios), abėcėlės tvarka užrašomi visi aprašomam
ištekliui taikytini terminai. Kai kada mišraus turinio ištekliams, kuriems taikytinos trys
ar daugiau formų, gali būti pateikiamas terminas įvairios turinio formos.
Mišraus turinio ištekliams, kuriuose viena dalis yra vyraujanti, o likęs turinys yra
minimalus arba atsitiktinis (pvz., spausdinta knyga su keliolika iliustracijų, kurių
nepakanka tam, kad jas būtų galima laikyti vyraujančiomis; įrašyta opera su žodinės
kalbos elementais), turinio formos, kurios nėra vyraujančios, gali būti praleidžiamos.
Turinio formos terminai
Turinio formos terminas

Apibrėžtis ir termino taikymo sritis

duomenų rinkinys 			
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

turinys, išreikštas skaitmeniniu būdu koduotais
duomenimis, skirtais apdoroti kompiuteriu; pavyzdžiai apima skaitinius duomenis, aplinkos
duomenis ir t. t., taikomųjų programų naudojamus
vidurkiams, koreliacijoms ir t. t. apskaičiuoti
arba modeliams kurti ir t. t., tačiau paprastai
neparodomus neapdorota forma. Neapima skaitmeniniu būdu įrašytos muzikos [žr. muzika], kalbos [žr. žodinė kalba], garsų [žr. garsai], kompiuteriu atkuriamų vaizdų [žr. vaizdas] ir teksto [žr.
tekstas]

garsai		 					
									
									
									
									
									
									
									
									

turinys, išreikštas gyvūnų, paukščių skleidžiamais
garsais, natūraliai pasitaikančių šaltinių skleidžiamais garsais arba visais šiais garsais, imituojamais žmogaus balsu arba skaitmeninėmis
(ar analoginėmis) priemonėmis; pavyzdžiai apima paukščių čiulbėjimo, gyvūnų skleidžiamų
garsų ir garso efektų įrašus, bet neapima muzikos
įrašų [žr. muzika] ir įrašytos žmogaus kalbos
[žr. žodinė kalba]

įvairios turinio formos 		
									

mišrus turinys, kuriam tinka trys arba daugiau
formos terminų
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judesys				 		
									
									
									
									

turinys, išreikštas judesiu, t. y. objekto arba
asmens padėties pasikeitimo veiksmu arba procesu; pavyzdžiai apima šokio notaciją, scenos
veiksmus arba choreografiją, bet neapima judančių vaizdų, tokių kaip filmai [žr. vaizdas]

kita turinio forma		
				 				

jei aprašomam ištekliui netinka nė vienas čia išvardytų terminų, pateikimas šis terminas

muzika		 				
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

turinys, išreikštas sistemingai išdėstytais tonais
ar garsais, kurie seka vienas po kito, vienas su
kitu dera ir laikinai sąveikauja sudarydami kompoziciją; muzika gali būti užrašyta (notacija),
atliekama arba įrašyta analoginiu ar skaitmeniniu
formatais kaip vokaliniai, instrumentiniai arba
mechaniniai garsai, kuriems būdingas ritmas,
melodija ar harmonija; apima natas, pavyzdžiui,
partitūros ar partijos, taip pat muzikos garso
įrašus, pavyzdžiui, koncertai, operos ir studijų
įrašai

objektas			 			
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									

turinys, išreikštas natūraliai pasitaikančiais esiniais arba žmogaus ar mašina pagamintais artefaktais; taip pat gali būti trimatės struktūros ar
realijos; artefaktai apima skulptūras, modelius,
žaidimus, monetas, žaislus, pastatus, įrangą, drabužius, kultūros ir kitus objektus; natūraliai pasitaikantys esiniai apima iškasenas, uolienas,
vabzdžius, skaidrėse užfiksuotus biologinius
pavyzdžius ir t. t.; kartografiniai objektai apima
gaublius, reljefo modelius ir skersinius pjūvius,
skirtus stebėti iš šono trimate forma, bet neapima
iškilaus reljefo žemėlapių [žr. vaizdas]

programa				 		
									
									
									

turinys, išreikštas skaitmeniniu būdu koduotomis instrukcijomis, skirtomis apdoroti ir atlikti
kompiuteriu; apima operacines sistemas, taikomąsias programas ir t. t.

tekstas
					
									
									
									

turinys, išreikštas užrašytais žodžiais, simboliais
ar skaitmenimis; apima knygas (spausdintas ir
elektronines), korespondenciją, žurnalų duomenų bazes ir mikrofilmuotus laikraščius
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vaizdas		 				
									
									
									
									
									

turinys, išreikštas linija, kontūrais, atspalviais ir
t. t.; vaizdas gali būti judantis arba nejudantis,
dviejų arba trijų matmenų; apima dailės reprodukcijas, žemėlapius, iškilaus reljefo žemėlapius,
nuotraukas, distancinio tyrimo vaizdus, stereografijas, filmus ir litografijas

žodinė kalba					
									
									
									

turinys, išreikštas kalbančio žmogaus balsu; apima garsines knygas, radijo laidas, žodinių pasakojimų garso įrašus ir analoginio ar skaitmeninio
formato spektaklių garso įrašus

0.1.1

Turinio apibūdinimas
Būtinas, jei pritaikomas

0.1.1.1 		 Turinio formos kategorija praplečiama viena arba daugiau turinio
apibūdinimo pokategorijų, kurios tinka aprašomam ištekliui. Turinio apibūdinimai
patikslina aprašomo ištekliaus tipą, judesio buvimą arba nebuvimą, matavimus ir
jutimines savybes.
Terminai imami iš toliau pateiktų sąrašų arba jų atitikmenų katalogavimo tarnybos
pasirinkta kalba ar rašto sistema, vartojant tiek terminų, kiek galima pritaikyti
atitinkamai turinio formos kategorijai praplėsti ar išsamiau paaiškinti. Apibūdinimai
vartojami tuo atveju, jei pateikiamai turinio formai galimi skirtingi pasirinkimo
variantai, pvz., tekstas (regimasis) arba tekstas (liečiamasis); vaizdas (nejudantis ;
dvimatis) arba vaizdas (nejudantis ; trimatis).
0.1.1.2

Tipo specifikacija

atliekamasis				
									
									
									

turinys, išreikštas tam tikru metu girdima arba
regima forma ir įrašytas ištekliuje; apima įrašytus muzikos arba judesio atlikimus, kompiuteriu
sukurtą muziką ir t. t.

kartografinis					
									
									
									

turinys, bet kokiu masteliu vaizduojantis Žemę
ar jos dalį arba kitą dangaus kūną ar jo dalį; apima žemėlapius, atlasus, gaublius, reljefo modelius ir t. t.

ženklinis 						
									
									

turinys, išreikštas ženklų sistema meniniais tikslais (pvz., natos, šokis, scenos judesiai), skirtas
suvokti regėjimu
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0.1.1.3
Judesio specifikacija
(vartojama tik su turinio forma vaizdas)
Turinio forma vaizdas yra apibūdinama siekiant parodyti suvokiamą judesio buvimą
arba nebuvimą ištekliaus vaizdo turinyje.
judantis			 			
									
nejudantis		

			

vaizdo turinys, suvokiamas kaip judantis, paprastai greitai judantys atvaizdai
vaizdo turinys, suvokiamas kaip statiškas

0.1.1.4
Matmenų specifikacija
(vartojama tik su turinio forma vaizdas)
Turinio forma vaizdas yra apibūdinama siekiant parodyti vaizdo turiniui suvokti skirtų
erdvinių matmenų kiekį.
dvimatis					
									

vaizdo turinys, skirtas suvokti kaip dviejų matmenų

trimatis					
									

vaizdo turinys, skirtas suvokti kaip trijų matmenų

0.1.1.5 Sensorinė specifikacija
Šis atributas reiškia žmogaus pojūtį, kuriuo suvokiamas išteklius – toks, koks buvo
išleistas.
girdimasis		

			

turinys, skirtas suvokti girdint

		

turinys, skirtas suvokti liečiant

liečiamasis			
regimasis			

			

skoninis				
uodžiamasis				

		

turinys, skirtas suvokti regint
turinys, skirtas suvokti ragaujant
turinys, skirtas suvokti uodžiant
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0.2

Priemonės tipas
Būtinas

Priemonės tipo kategorijos atspindi laikmenos, naudojamos ištekliaus turiniui
perteikti, tipą arba tipus. Kategorija paprastai atspindi laikymo priemonės formatą ir
laikmenos talpyklą, suderintą su tarpininkavimo prietaiso, reikalingo ištekliaus turiniui
perteikti, peržiūrėti, išklausyti ir t. t., rūšimi. Pateikiamas vienas ar daugiau terminų
arba jų atitikmenų katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba ar rašto sistema iš toliau
išspausdinto sąrašo. Mišrių priemonių ištekliams, kuriuose nėra vyraujančios ištekliaus
dalies (t. y. visos dalys vienodai pastebimos arba svarbios), užrašomi visi aprašomam
ištekliui taikytini terminai. Kai kada mišrių priemonių ištekliams, kuriems taikytini
trys ar daugiau priemonių tipų, gali būti pateikiamas terminas įvairios priemonės.
Mišrių priemonių kūriniams, kuriuose viena dalis yra vyraujanti, o kiti priemonių
tipai yra minimalūs arba atsitiktiniai, priemonių tipai, kurie nėra vyraujantys, gali būti
praleidžiami. Jei ištekliui naudoti ir suvokti nereikalingas tarpininkavimo prietaisas,
rašomas terminas tiesiogiai suvokiamas.
Priemonių tipų terminai
Priemonės tipo terminas  

Apibrėžtis ir termino taikymo sritis

garso			 				
									
									
									
									
									
									

Su garso leistuvu suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos įrašytam garsui laikyti,
skirtos naudoti su atkūrimo prietaisu, tokiu kaip
patefonas, garso kasečių leistuvas, kompaktinių
diskų leistuvas, MP3 formato leistuvas arba iPod;
apima priemones, naudojamas skaitmeniniu būdu
koduotam ir analoginiam garsui laikyti

elektroninis				
									
									
									
									
									
									

Su kompiuteriu suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos elektroniniams failams
laikyti, skirtos naudoti su kompiuteriu; apima
priemones, kurios prieinamos nuotoliniu būdu
per failų serverius, taip pat tiesioginės prieigos
priemones, tokias kaip kompiuterinės juostos ir
diskai

įvairios priemonės			
									

Mišrių priemonių ištekliams, kuriems taikomi
trys arba daugiau priemonių tipai

kita priemonė				
									
									
									

šis terminas pateikiamas, jei laikmenos tipui ir
jai perteikti, naudoti ar suvokti reikalingam tarpininkavimo prietaisui netinka nė vienas išvardytųjų terminų
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mikroforma				
									
									
									
									
									
									

Su mikroformų skaitytuvu suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos laikyti sumažinto dydžio
atvaizdams, neįskaitomiems plika akimi ir skirtos naudoti su prietaisu, tokiu kaip mikrofilmų
arba mikrokortų skaitytuvas; apima skaidrias ir
neskaidrias mikrografines priemones

mikroskopinis				
									
									
									
									

Su mikroskopu suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos labai smulkiems objektams laikyti, skirtos naudoti su prietaisu, tokiu
kaip mikroskopas, padedančiu parodyti plika
akimi nematomas detales

projekcinis			 		
									
									
									
									
									
									

Su projektoriumi suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos judantiems arba nejudantiems vaizdams laikyti, skirtos naudoti su projekciniu prietaisu, tokiu kaip kino filmų juostų
projektorius, skaidrių projektorius ar lubinis projektorius; apima priemones, skirtas dvimačiams
ir trimačiams vaizdams demonstruoti

stereografinis					
									
									
									
									

Su stereografu suderinamiems ištekliams
priemonės, skirtos poriniams nejudantiems vaizdams saugoti, skirtos naudoti su prietaisu, tokiu
kaip stereoskopas arba stereografiniai žiūronai,
suteikiančiu trimatį efektą

tiesiogiai suvokiamas 		
						 			

Priemonei, kuriai nereikia tarpininkavimo prietaiso

vaizdo			 				
									
									
									
									
									
									

Su vaizdo leistuvu suderinamiems ištekliams
priemonės, naudojamos judantiems arba nejudantiems vaizdams laikyti, skirtos naudoti su atkūrimo prietaisu, tokiu kaip vaizdo kasečių ar DVD
leistuvas; apima priemones, naudojamas ir skaitmeniniu būdu koduotiems, ir analoginiams vaizdams laikyti
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Pavyzdžiai

			

Duomenų rinkinys : elektroninis

			

Duomenų rinkinys (kartografinis) : elektroninis

			

Garsai : garso

			

Įvairios turinio formos : įvairios priemonės

			

Judesys (ženklinis ; liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Judesys (ženklinis ; regimasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Muzika (atliekamasis) : garso

			

Muzika (ženklinis ; liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Muzika (ženklinis ; regimasis) : elektroninis

			

Objektas (kartografinis ; liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Objektas (kartografinis ; regimasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Objektas (liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Programa : elektroninis

			

Tekstas. Vaizdas (kartografinis) : elektroninis

			

Tekstas (liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			

Tekstas (regimasis) : mikroforma

			 Tekstas (regimasis) : tiesiogiai suvokiamas + Tekstas (regimasis) :
				 mikroforma
			

Vaizdas (judantis ; dvimatis) : projekcinis

			

Vaizdas (judantis ; trimatis) : vaizdo

			

Vaizdas (kartografinis ; judantis ; dvimatis) : vaizdo

			 Vaizdas (kartografinis ; nejudantis ; dvimatis ; liečiamasis) : tiesiogiai
				 suvokiamas
			

Vaizdas (kartografinis ; nejudantis ; dvimatis ; regimasis) : projekcinis

			

Vaizdas (nejudantis ; dvimatis ; liečiamasis) : tiesiogiai suvokiamas

			 Vaizdas (nejudantis ; dvimatis ; regimasis). Judesys (ženklinis ;
				 regimasis) : tiesiogiai suvokiamas
			

Vaizdas (nejudantis ; dvimatis ; regimasis) : projekcinis

			

Vaizdas (nejudantis ; trimatis ; regimasis) : stereografinis

			

Žodinė kalba : garso
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ANTRAŠTĖS IR ATSAKOMYBĖS DUOMENŲ SRITIS
Būtina

Įžanginė pastaba
Antraštės ir atsakomybės duomenų sritis apima pagrindinę antraštę, gretutines
antraštes, paantraštinius duomenis ir atsakomybės duomenis. Elementai apibrėžti
žodyne. Daugiau informacijos pateikiama srities kiekvieno elemento pradžioje.
Turinys
1.1
1.2
1.3
1.4

Pagrindinė antraštė
Gretutinė antraštė
Paantraštiniai duomenys
Atsakomybės duomenys

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš kiekvieną gretutinę antraštę ar kitus gretutinius duomenis rašomas lygybės
ženklas su tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
C. Prieš kiekvieną paantraštinių duomenų vienetą rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir
po jo ( : ), išskyrus tuos atvejus, kai ištekliuje yra žodis ar frazė, jungianti antrą ar kitą
vienetą su prieš tai einančiu vienetu.
D. Prieš pirmuosius atsakomybės duomenis, einančius po bet kurios antraštės, rašomas
pasvirasis brūkšnys su tarpu prieš jį ir po jo ( / ).
E. Prieš kiekvienus kitus atsakomybės duomenis rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį
ir po jo ( ; ), išskyrus tuos atvejus, kai duomenys sudaro vieną frazę.
F. Ištekliuje esančių skirtingų autorių, kompozitorių, atlikėjų ir t. t. kūrinių antraštės ir
anoniminių kūrinių antraštės atskiriamos tašku, tarpu (. ).
G. Ištekliuje esančių to paties autoriaus, kompozitoriaus, atlikėjo ir t. t. kūrinių
antraštės atskiriamos kabliataškiu su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
H. Jei antraštė yra sudaryta iš bendrosios ir priklausomos antraštės, kiekvienos
priklausomos antraštės žymuo, jei jis yra, ar kiekviena priklausoma antraštė, einanti
po bendrosios antraštės, atskiriama tašku, tarpu (. ).
I. Kiekviena priklausoma antraštė, einanti po priklausomos antraštės žymens,
atskiriama kableliu, tarpu (, ).
J. Priklausomos antraštės žymuo ar priklausoma antraštė, einanti po paantraštinių
duomenų, atskiriama tašku, tarpu (. ).
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Skyrybos modeliai
			

Pagrindinė antraštė

			

Pagrindinė antraštė : paantraštiniai duomenys

			

Pagrindinė antraštė = Gretutinė antraštė

			

Pagrindinė antraštė = Gretutinė antraštė : paantraštiniai duomenys

			 Pagrindinė antraštė : paantraštiniai duomenys = Gretutinė antraštė :
				 gretutiniai paantraštiniai duomenys
			 Pagrindinė antraštė : paantraštiniai duomenys = gretutiniai paantraštiniai
				 duomenys
			

Pagrindinė antraštė / atsakomybės duomenys

			

Pagrindinė antraštė = Gretutinė antraštė / atsakomybės duomenys

			 Pagrindinė antraštė = Gretutinė antraštė = Gretutinė antraštė /
				 atsakomybės duomenys
			 Pagrindinė antraštė : paantraštiniai duomenys : paantraštiniai
				 duomenys / atsakomybės duomenys
			 Pagrindinė antraštė / atsakomybės duomenys = gretutiniai
				 atsakomybės duomenys
			 Pagrindinė antraštė / atsakomybės duomenys = Gretutinė antraštė /
				 gretutiniai atsakomybės duomenys
			 Pagrindinė antraštė / atsakomybės duomenys ; antrieji atsakomybės
				 duomenys ; tretieji atsakomybės duomenys
			

Antraštė / atsakomybės duomenys. Antraštė / atsakomybės duomenys

			

Antraštė ; Antraštė / atsakomybės duomenys

			 Antraštė : paantraštiniai duomenys ; Antraštė : paantraštiniai duomenys /
				 atsakomybės duomenys
			 Antraštė = Gretutinė antraštė ; Antraštė = Gretutinė antraštė /
				 atsakomybės duomenys
			

Bendroji antraštė. Priklausoma antraštė

			

Bendroji antraštė. Priklausomos antraštės žymuo, Priklausoma antraštė

			

Bendroji antraštė. Priklausomos antraštės žymuo

			 Bendroji antraštė. Priklausoma antraštė = Gretutinė bendroji antraštė.
				 Gretutinė priklausoma antraštė
			

Bendroji antraštė. Priklausoma antraštė / atsakomybės duomenys

			 Bendroji antraštė : paantraštiniai duomenys. Priklausoma antraštė :
				 paantraštiniai duomenys
			 Bendroji antraštė. Priklausoma antraštė : paantraštiniai duomenys /
				 atsakomybės duomenys = Gretutinė bendroji antraštė. Gretutinė
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priklausoma antraštė : gretutiniai paantraštiniai duomenys / gretutiniai
atsakomybės duomenys

Nustatyti šaltiniai
Laužtiniais skliaustais apskliaudžiami duomenys, pateikiami 1 srityje, kurie buvo
paimti iš ištekliaus, bet ne iš vieno nustatytų šaltinių. Tam tikros nuostatos apriboja
ištekliuje esančių duomenų pateikimą 1 srityje.
				Spausdinti tekstiniai ir muzikos notacijos ištekliai:
				

Antraštinis puslapis arba antraštinio puslapio pakaitalas.

				Visi kiti ištekliai:
				

Pats išteklius, dėklas, dokumentacija, kita pridedamoji medžiaga.
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Pagrindinė antraštė
Būtinas, jei prieinamas

1.1.1 			 Pagrindinė antraštė yra pirmas srities elementas net tada, kai prioritetiniame
duomenų šaltinyje prieš ją pateikti atsakomybės duomenys, laidos duomenys, serijos
duomenys, publikavimo / platinimo duomenys, data, kaina ar kiti ne pagrindinės
antraštės duomenys.
1.1.2 			 Elektroninio ištekliaus failo vardas netraktuojamas kaip pagrindinė
antraštė, išskyrus atvejus, kai tai vienintelis vardas, pateiktas pačiame faile ir ištekliaus
išorėje, jo dėkle, dokumentacijoje ir kitoje pridedamojoje medžiagoje.
1.1.3

Pagrindinės antraštės formos

1.1.3.1 		 Pagrindinę antraštę gali sudaryti tik terminas ar terminai, nusakantys
kūrinio tipą ar jo intelektinį ar meninį turinį, arba tipinis terminas ar terminai.
		
Pavyzdžiai
			

Proceedings

			

Plays

			

Collected works

			Journal
			

Textes et documents

			

Concerto

			

Drawings

			

Survey data

			

Software

			

Graphics

1.1.3.2 		 Pagrindinę antraštę gali sudaryti asmens ar kolektyvo vardas, kai
prioritetiniame duomenų šaltinyje nėra kitos antraštės, o tik vardas.
		
Pavyzdžiai
			

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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1.1.3.4

			

The Beatles

			

Michigan Institute on the Teaching of Librarianship

			

Dian Fossey

			International Summer School on Computational and Mathematical
				 Linguistics

1.1.3.3 		
logotipas.

Pagrindinę antraštę gali sudaryti ar joje būti inicialai, akronimas arba

		
Pavyzdžiai
			

ISBD(M)

			

IFLA journal

			

Collection CAP

			

MM 51

			

BASIC

			

P.M.S.

Jei išplėstinė forma yra pateikta prioritetiniame duomenų šaltinyje, bet nepasirinkta
kaip pagrindinė antraštė, ji pateikiama kaip paantraštiniai duomenys (žr. 1.3.3) arba
kaip atsakomybės duomenys. Jei išplėstinės formos nėra prioritetiniame šaltinyje, ji
gali būti pateikiama 7 srityje (žr. 7.1.1.3).
1.1.3.4 		 Alternatyvioji antraštė yra pagrindinės antraštės dalis. Nėra nustatytos
skyrybos prieš jungiamąjį žodį ar po jo. Antraščių, kurios apima alternatyviąją
antraštę, skyrybą pasirenka katalogavimo tarnyba savo nuožiūra.
		
Pavyzdžiai
			

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 II finto Stanislao
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			Collegium institutionum juris, sive Controversiae, antinomiae et
				 difficultates librorum quatuor institutionum juris; ...
						Redakcinė pastaba. Senasis monografinis išteklius.
1.1.3.5 		

Pagrindinėje antraštėje gali būti skaitmenų ar raidžių.

		
Pavyzdžiai
			

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

			

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
					Redakcinė pastaba. Senasis monografinis išteklius.
			 Evangelischer Gnaden-Strom, das ist: Sechs evangelische Historien,
				 begrieffen im 2., 3. und 4. Cap. Johannis. ...
					Redakcinė pastaba. Senasis monografinis išteklius.
			 LXX. disputationes theologicæ; ...
					Redakcinė pastaba. Senasis monografinis išteklius.

dBASE III plus 1.1H
				Daugiadaliams monografiniams ištekliams:
Jei daugiadalio monografinio ištekliaus dalies numeracija yra
neatskiriama pagrindinės antraštės dalis, paskutiniosios dalies
numeracija pateikiama po pirmosios dalies numeracijos laužtiniuose
skliaustuose po brūkšnelio.
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1.1.3.6

					Pavyzdys
						

Prima [-decima] egloga della Bucolica di Virgilio

				Muzikos notacijos ištekliams ir garso įrašams:
Jei antraštė susideda iš kompozicijos tipo ir vieno ar daugiau
duomenų apie tonaciją, numeraciją, kompozicijos datą ir atlikimo
priemonę, tuomet šie duomenys traktuojami kaip pagrindinė antraštė.
(Kompozicijos tipo pavadinimu laikomas formos pavadinimas, žanro
pavadinimas arba kompozitorių dažnai vartojamas tipinis terminas
(pvz., capriccio, concerto, intermezzo, Magnificat, mass, movement,
muziek, nocturne, requiem, Stück, symphony, suite, Te Deum, trio
sonata). Kitos antraštės (tarp jų ir tos, kurios sudarytos iš minėtų
terminų ir papildomo žodžio ar žodžių, pvz., chamber concerto,
Konzertstück, little suite) laikomos charakteringomis. Tonacijos,
numeracijos, kompozicijos datos ir atlikimo priemonės duomenys,
kurie pateikti kartu su charakteringa antrašte, traktuojami kaip
paantraštiniai duomenys.
					Pavyzdžiai
						

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

1.1.3.6		Jei atsakomybės duomenys, leidėjo vardas arba duomenys, susiję su kitais
aprašomaisiais elementais (pvz., laidos duomenimis), yra gramatiškai neatskiriama
antraštės dalis, tai įtraukiama į pagrindinę antraštę.
		
Pavyzdžiai
			

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
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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 the 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

				Judantiems vaizdams:
Net jei atlikėjų sąrašas gramatiškai susijęs su antrašte, titrai apie
atlikėją, režisierių, prodiuserį, pristatytoją ir t. t., einantys prieš arba
po antraštės, nelaikomi pagrindinės antraštės dalimi.
					Pavyzdžiai
						 Star wars
								Redakcinė pastaba. Antraštinis kadras: Twentieth Century Fox
								

presents Star wars.

						 Thief
								Redakcinė pastaba. Antraštinis kadras: Thief, with James Caan.
1.1.3.7 		

Bendroji antraštė ir priklausoma antraštė

Pagrindinę antraštę gali sudaryti bendroji antraštė ir priklausoma antraštė su arba be
priklausomos antraštės žymens.
		
Pavyzdžiai
			

Intetrnationale Quartät-Karte von Europa. Blatt 8, Magnitogorsk

			

Crecer como hijos de Dios. Libro del catequista

			

Nueva enciclopedia Larousse. Suplemento
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1.1.4.2.2

1.1.4

Pagrindinės antraštės pasirinkimas

1.1.4.1

Ištekliai, turintys vieną nustatytą duomenų šaltinį

1.1.4.1.1 		 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra dvi ar daugiau antraščių ta
pačia kalba ir (arba) rašto sistema, pagrindinė antraštė pasirenkama atsižvelgiant
į antraščių poligrafines ypatybes prioritetiniame duomenų šaltinyje arba, jei
poligrafinio skirtumo nėra, į antraščių eilės tvarką prioritetiniame duomenų šaltinyje.
Jei poligrafinės ypatybės ar eilės tvarka nesuteikia aiškaus pasirinkimo galimybės,
kaip pagrindinė antraštė pasirenkama išsamiausia antraštė.
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
				
				

Pirmoji antraštė, esanti prioritetiniame duomenų šaltinyje, pasirenkama kaip pagrindinė antraštė.

				Tęsiamiesiems ištekliams:
Jei antraštė pateikiama išplėstine forma ir inicialų ar akronimo forma,
išplėstinė forma pasirenkama kaip pagrindinė antraštė, o inicialai ar
akronimas pateikiami kaip paantraštiniai duomenys (žr. 1.3.3.1).
1.1.4.1.2 		 Jei antraštės yra skirtingomis kalbomis ar rašto sistemomis (t. y. gretutinės
antraštės, žr. 1.2), pagrindinė antraštė yra antraštė pagrindinės ištekliaus dalies turinio
kalba ir rašto sistema.
Jei šio kriterijaus negalima pritaikyti, pagrindinė antraštė pasirenkama atsižvelgiant į
antraščių poligrafines ypatybes prioritetiniame duomenų šaltinyje arba, jei poligrafinio
skirtumo nėra, į antraščių eilės tvarką prioritetiniame duomenų šaltinyje.
1.1.4.2

Ištekliai, turintys daugiau negu vieną prioritetinį duomenų šaltinį

1.1.4.2.1 		 Jei išteklius turi daugiau negu vieną prioritetinį duomenų šaltinį,
pavyzdžiui, daugiakalbis ar įvairių rašto sistemų išteklius, turintis prioritetinį
duomenų šaltinį kiekviena kalba ar rašto sistema, pagrindinė antraštė pasirenkama iš
to prioritetinio duomenų šaltinio, kuris yra pagrindinės ištekliaus dalies turinio kalba
ir rašto sistema.
1.1.4.2.2 		 Jei šio kriterijaus negalima pritaikyti (todėl, kad išteklius neturi kalbos
arba jo turinys vienodai pateikiamas daugiau negu viena kalba ar rašto sistema),
pagrindinė antraštė pasirenkama:
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Spausdintiems ištekliams ar ištekliams, turintiems spausdintai
knygai (taip pat mikroreprodukcijoms) būdingų savybių:
iš dešiniojo puslapio (recto), jei du antraštiniai puslapiai yra greta
vienas kito, arba iš pirmojo iš dviejų ar daugiau dešiniųjų antraštinių
puslapių.
Apverčiamiesiems arba nugarėlė į nugarėlę ištekliams, kur tekstas
ir (arba) prioritetiniai duomenų šaltiniai dviem skirtingomis
kalbomis ar rašto sistemomis pateikiami atskiruose puslapiuose kaip
lygiaverčiai, t. y. kiekvienas yra knygos „priekyje“ vieno iš viršelių
atžvilgiu, pagrindinę antraštę pasirenka katalogavimo tarnyba savo
nuožiūra. Antraštė, nepasirinkta kaip pagrindinė antraštė, pateikiama
kaip gretutinė antraštė (žr. 1.2.3). Pastaba, aiškinanti formą, gali būti
pateikiama 7 srityje.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
iš dešiniojo puslapio (recto), jei du antraštiniai puslapiai yra greta
vienas kito, arba iš pirmojo iš dviejų ar daugiau dešiniųjų antraštinių
puslapių, išskyrus tuos atvejus, kai pirmąjį aiškiai buvo numatyta
panaikinti. Spausdintinių raidžių antraštiniam puslapiui teikiama
pirmenybė prieš graviruotą antraštinį puslapį.
Kartografiniams ištekliams, įvairiarūšiams ištekliams, garso
įrašams, vaizdo įrašams, nejudantiems ir judantiems vaizdams ir
elektroniniams ištekliams:
iš pirmojo iš dviejų ar daugiau iš eilės pateiktų duomenų šaltinių.
1.1.4.3

Ištekliai, apimantys du ar daugiau kūrinių, turintys siejamąją
antraštę

Jei ištekliuje yra du ar daugiau atskirų kūrinių ir nustatytame duomenų šaltinyje yra
ir siejamoji antraštė, ir atskirų kūrinių antraštės, siejamoji antraštė pasirenkama kaip
pagrindinė antraštė. Atskirų kūrinių antraštės gali būti pateikiamos 7 srityje (žr. 7.7.2).
		
Pavyzdys
			 Three notable stories
			Pastaba: Turinys: Love and peril / the Marquis of Lorne. To be or not
				 to be / Mrs. Alexander. The melancholy hussar / Thomas Hardy
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Pagrindinė antraštė gali apimti atskirų kūrinių antraštes arba atskirų
kūrinių antraštės gali būti pateikiamos 7 srityje; jų praleidimas
pagrindinėje antraštėje žymimas daugtaškiu.
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1.1.4.5

					Pavyzdžiai
						 The spinning wheel’s garland, containing several excellent new
							 songs ...
						Pastaba: Turinys išvardytas antraštiniame puslapyje: 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 ...
						Pastaba: Turinys išvardytas antraštiniame puslapyje: Bucolica,
							 Georgica, Aeneis; Ciris et culex
								arba
						 P. Virgilii Maronis Opera omnia: Bucolica, Georgica, Aeneis;
							 Ciris et culex; / ...
1.1.4.4

Ištekliai, apimantys du ar daugiau kūrinių, neturintys siejamosios
antraštės

Jei ištekliuje be siejamosios antraštės vienas kūrinys yra vyraujanti ištekliaus dalis, jo
antraštė laikoma pagrindine antrašte, o kitų kūrinių antraštės pateikiamos 7 srityje
(žr. 7.7.1).
Jei nė vienas kūrinys nėra vyraujanti ištekliaus dalis, visos antraštės pateikiamos
1 srityje (žr. 1.1.5.2).
1.1.4.5

Ištekliai be jokios antraštės

Jei išteklius neturi antraštės, ji sudaroma ir užrašoma laužtiniuose skliaustuose. Sudaryta
antraštė turi būti trumpa, atspindinti ištekliaus sritį ir (arba) dalyką ir pateikiama
ištekliaus kalba ir rašto sistema arba, jei išteklius neturi kalbos, katalogavimo tarnybos
pasirinkta kalba ir rašto sistema. 7 srityje pridedama pastaba, paaiškinanti, kad antraštė
buvo sudaryta kataloguotojo (žr. 7.1.1.1).
		
Pavyzdžiai
			

[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]
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Jei ištekliuje yra skelbiamas tekstas, bet nėra antraštės, pvz., kai kurie plakatai, sieninės
schemos ir t. t., tekstas traktuojamas kaip pagrindinė antraštė (žr. 1.1.5.4).
1.1.4.6

Ištekliai, kurie yra kito ištekliaus dalis ar priedas

1.1.4.6.1 		 Jei skyriaus, priedo, dalies ir t. t. antraštės ar žymens nepakanka jį
identifikuoti be bendrosios antraštės, ištekliaus pagrindinė antraštė susideda iš
bendrosios antraštės ir priklausomos antraštės žymens ir (arba) priklausomos antraštės
(t. y. bendroji antraštė, skyriaus žymuo ir (arba) skyriaus antraštė; pagrindinio
ištekliaus antraštė ir necharakteringa priedo ar įdėtinio priedo antraštė; pagrindinės
serijos antraštė, serijėlės žymuo ir (arba) necharakteringa serijėlės antraštė; daugiadalio
monografinio ištekliaus antraštė ir necharakteringa aprašomos dalies antraštė ir t. t.).
Bendroji antraštė gali būti taip pat pateikiama 6 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

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
OSHA compliance manual. Application of key OSHA Topics

			

Ports et mouillages des Iles Féroé (Faerøerne). Partie nord

				Tęsiamiesiems ištekliams:
Aprašant priedą ar įdėtinį priedą su priklausoma antrašte, pagrindinio
tęsiamojo ištekliaus antraštė taip pat pateikiama 7 srityje (žr. 7.2.4.5).
1.1.4.6.2 		 Jei daugiadalio monografinio ištekliaus priedas, įdėtinis priedas, dalis
ir t. t. gali būti identifikuoti be bendrosios antraštės, pagrindinė antraštė yra priedo,
įdėtinio priedo, dalies ir t. t. individuali antraštė. Bendroji antraštė pateikiama 6 srityje.
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1.1.4.6.3

		
Pavyzdžiai
			 Mining and minerals
			6 srityje: (The law of South Africa ; vol. 18)
			 Bathymétrie de la terminaison sud de l’arc insulaire des Nouvelles				 Hébrides
			6 srityje: (Contribution à l’étude géodynamique du Sud-Ouest Pacifique ;
				 H.V. III-1)
			 Ernani
			6 srityje: (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
			6 srityje: (Musical sources)
			 U.S. grain sales and shipments
			6 srityje: (GSR agricultural surveys)
6 srityje:

			 Aix-en-Provence
			6 srityje: (Série orange : carte topographique de la France à 1:50 000 ;
				 3244)
				Tęsiamiesiems ištekliams:
Jei priedai ir įdėtiniai priedai aprašomi iš nepriklausomos antraštės,
bendroji antraštė pateikiama 7 srityje (žr. 7.2.4.5).
1.1.4.6.3 		 Jei bendroji antraštė ar pagrindinio ištekliaus antraštė yra gramatiškai
neatskiriama priedo, dalies ir t. t. antraštės dalis, pagrindinė antraštė susideda iš abiejų
antraščių jungtinių duomenų.
		
Pavyzdžiai
			

Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum

			 Geological basis for Vegetation of Southwest Africa
					Redakcinė pastaba. Vegetation of Southwest Africa yra pagrindinio
					

ištekliaus antraštė.

			

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
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Perrašymas

1.1.5.1 		 Pagrindinė antraštė perrašoma iš prioritetinio duomenų šaltinio tiksliai
pažodžiui, bet nebūtinai tiksliai laikantis didžiųjų raidžių rašymo ar skyrybos (žr. taip pat
A.7).
		
Pavyzdžiai
			

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
—
						Redakcinė pastaba. Antraštė pateikta kaip:
			

—

Kai kada labai ilga pagrindinė antraštė gali būti trumpinama per vidurį ar pabaigoje, jei
nuo to nesikeičia antraštės reikšmė, neprarandami svarbūs duomenys ir nepažeidžiamos
gramatikos taisyklės. Trumpinant pagrindinę antraštę, nepraleidžiamas nė vienas
iš pirmųjų penkių žodžių (pirmųjų šešių žodžių, kai pirmasis žodis yra artikelis).
Praleidimai žymimi daugtaškiu.
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Duomenys, priklausantys antraštei ir nurodyti prioritetiniame
duomenų šaltinyje prieš antraštę, pagal kurią paprastai
identifikuojamas kūrinys, apraše įtraukiami į pagrindinę antraštę be
inversijos, net jeigu iš spausdinimo būdo matyti, kad šie duomenys
yra šalutinio pobūdžio.
						Pavyzdžiai
							 Quę contineant duodecim ęneidos libri ... P Virgilij
								 Maronis
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1.1.5.1

							

Hereafter foloweth a litel boke called Colyn Cloute

Pamaldūs kreipimaisi, devizai, paskelbimai (taip pat epigramos ir
dedikacijos) neįtraukiami, nebent sudaro vienintelę antraštę arba
poligrafiškai ar pagal prasmę yra pagrindinės antraštės dalis.
						Pavyzdys
							 Haubtschluessel der teutschen vnd italiaenischen Sprache
									Redakcinė pastaba. Prieš antraštę yra kreipimasis A.M.A.D.
				Tęsiamiesiems ištekliams:
Akivaizdžios spaudos klaidos perrašant pagrindinę antraštę yra
taisomos, o netaisyta antraštė, kaip ji pateikta prioritetiniame
duomenų šaltinyje, sudarančiame tęsiamojo ištekliaus aprašo
pagrindą, nurodoma 7 srityje. Jei abejojama, ar žodžio arba žodžių
rašyba taisyklinga, ji pateikiama tokia, kokia yra.
						Pavyzdžiai
							 Housing starts
								Pastaba: Antraštė vol. 1, no. 1 pateikta kaip: Housing
									sarts
						bet
							 Lakeland libarian [sic]
									Redakcinė pastaba. Antraštė pateikta kaip: Lakeland
									

lib*arian.

Jei antraštėje yra data, vardas, skaitmuo ir t. t., kurie kiekviename
numeryje, dalyje, iteracijoje keičiasi, tai data, vardas, skaitmuo ir t. t.
praleidžiami. Praleidimas žymimas daugtaškiu, išskyrus, kai jis yra
antraštės pradžioje.
						Pavyzdžiai
							 Report on the ... Conference on Development Objectives
								 and Strategy
							

La sidérurgie française en ...

							 IFLA CD ...
									Redakcinė pastaba. Disko etiketėje: IFLA CD 2001.
							 Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day
									Redakcinė pastaba. Antraštiniame puslapyje: Frommer’s
									

Washington, D.C., on $35 a day.
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							 The annual report of Governor ...
									Redakcinė pastaba. Antraštiniame puslapyje: The annual
									
									

report of Governor Rhodes. Gubernatoriaus vardas keičiasi
pagal kadenciją.

							 Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für
								 Gefässchirurgie
									Redakcinė pastaba. Antraštiniame puslapyje:
									
									

2. Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für
Gefässchirurgie.

				Serialiniams ištekliams:
Jei pagrindinė antraštė apima kokius nors duomenis, kurie mini
ankstesnę antraštę, prijungtą antraštę ir t. t., kuri gali būti arba nebūti
gramatiškai sujungta su likusia antraštės dalimi, tokie duomenys
neperrašomi kaip antraštės dalis. Daugtaškis nededamas. Santykiai
su kitais ištekliais nurodomi 7 srityje (žr. 7.2.4).
						Pavyzdžiai
							 The serpentine muse
						bet ne The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter
							Pastaba: Prijungta: The ASH newsletter
							 International gas report
						bet ne International gas report, including World gas report
						 Pastaba: Prijungta: World gas report
1.1.5.2

Ištekliai be siejamosios antraštės

Jei išteklių sudaro du ar daugiau kūrinių be siejamosios antraštės, atskirų kūrinių
antraštės pateikiamos atsižvelgiant į antraščių poligrafines ypatybes prioritetiniame
šaltinyje ar duomenų šaltiniuose arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, į antraščių eilės
tvarką prioritetiniame šaltinyje ar duomenų šaltiniuose. Laidos duomenys, susiję su
atskiromis antraštėmis, perrašomi su antraštėmis. Jungiamasis žodis ar frazė tarp to
paties autoriaus kūrinių yra paliekama, kaip pateikta prioritetiniame duomenų šaltinyje.
(Apie skirtingų autorių kūrinius žr. 1.4.5.11.2.)
Jei ištekliuje kūrinių yra labai daug, galima pateikti pirmąsias tris antraštes, o po jų dėti
daugtaškį. Visas turinys gali būti išvardijamas 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			 The double-dealer ; Love for love ; The way of the world ; The mourning
				 bride
			

Flash and filigree ; and, The magic Christian
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1.1.5.3.1

			

La petite hutte ; suivi de, Lorsque l’enfant paraît

			

Romeo and Juliet overture ; and, Capriccio italien

			

Infancy ; Childhood

			 Electronic writing ; Functional grammar ; Verbal
				 communication ...

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Kūrinių antraštės pateikiamos tokia eilės tvarka, kokia nurodytos
antraštiniame puslapyje. Jei, be antraštiniame puslapyje išvardytų,
ištekliuje yra papildomų kūrinių, tokių kūrinių antraštės užrašomos
7 srityje.
						Pavyzdžiai
							 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
1.1.5.3

Bendroji antraštė ir priklausoma antraštė

1.1.5.3.1

Priklausomos antraštės kaip pagrindinės antraštės dalis

Jei pagrindinė antraštė sudaryta iš bendrosios antraštės ir priklausomos antraštės,
pirmasis perrašomas elementas yra bendroji antraštė, po kurios eina priklausomos
antraštės žymuo arba priklausoma antraštė, arba jie abu. Priklausoma antraštė
jungiama prie jos bendrosios antraštės. Priklausoma antraštė, esanti ištekliuje, bet ne
prioritetiniame duomenų šaltinyje, pateikiama laužtiniuose skliaustuose.
		
Pavyzdžiai
			

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
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La lettre du maire. Textes et documents

			

The Baker Street journal. Christmas annual

			

Collection Armand Colin. Section de philosophie

			

Studia religiosa Helvetica. Series altera

			 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

Serijos žymuo kaip numeracijos dalis

Serialinių išteklių bet kokia numeracija ar kita informacija, susijusi su chronologiniu
žymeniu, ne perrašoma kaip priklausoma antraštė, bet pateikiama 3 srityje (žr. 3.3.7).
		
Pavyzdys
			 Nuovo archivio veneto
			3 srityje: Ser. 2, v. 1 (1891)-ser. 2, v. 20 (1900) ; ser. 3, v. 1 (1901)- ser. 3,
				 v. 42 (1921)
					Redakcinė pastaba. Antraštė neperrašoma kaip Nuovo archivio veneto. Ser.
					

1.1.5.4

2 ar Nuovo archivio Veneto. Ser. 3.

Skelbiamas tekstas be antraštės

Jei ištekliuje yra skelbiamas tekstas, bet nėra antraštės (kai kurių plakatų, sieninių schemų
ir t. t. atveju), kaip pagrindinė antraštė perrašomas visas tekstas arba sutrumpinta forma.
Praleistos ištisinės frazės ar sakiniai nežymimi; frazių, sakinių ar žodžių praleidimas
žymimas daugtaškiu.
Duomenų perrašymo tvarka nustatoma atsižvelgiant į duomenų poligrafines ypatybes ir
išdėstymą ištekliuje. Svarbios teksto turinio dalys, pavyzdžiui, gaminių ar organizacijų
pavadinimai, vardai, įvykių vietos ir datos paliekamos.
Papildoma informacija apie šiuos ar bet kuriuos kitus turinio aspektus gali būti
pateikiama 7 srityje.
Skyryba vartojama katalogavimo tarnybos nuožiūra, tačiau reikia vengti simbolių ir
tarpų derinių, atliekančių specialias funkcijas ISBD aprašuose.
		
Pavyzdžiai
			 Emprunt national 1920 – Souscrivez – Banque de Paris et des Pays				Bas
			 Tales of wonder, no. 3 – The horror in the telescope, by Edmond
				 Hamilton
			Pastaba: Tekstas perrašytas iš padidintos žurnalo viršelio reprodukcijos
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1.1.6

			 ‘Comment trouvez-vous ce petit vin-là ...’
			Pastaba: Prieštekstinė antraštė sutrumpinta
			

Court cases 1969 ... by counties in southeastern Connecticut

			 I am a jolly huntsman| My voice is shrill and clear
		Pastaba: Antraštė paimta iš pirmosios poemos eilutės
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Praleidimas ar sutrumpinimas žymimas daugtaškiu. Duomenų
perrašymo eilės tvarką lemia duomenų išdėstymo eilės tvarka
ištekliuje.
1.1.6

Pakitimai pagrindinėje antraštėje

Pakitimai pagrindinėje antraštėje gali būti priežastis sudaryti naują aprašą arba pastabą
(žr. A.2.6, 7.1.1.4).
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Gretutinė antraštė

1.2.1 			 Gretutinė antraštė yra antraštė kita nei pagrindinės antraštės kalba ar rašto
sistema ir pateikta prioritetiniame šaltinyje ar duomenų šaltiniuose kaip pagrindinės
antraštės atitikmuo. Antraštė kita kalba, kuri yra gramatiškai susijusi su kitomis aprašo
dalimis, netraktuojama kaip gretutinė antraštė.
Ištekliuje gali būti viena ar daugiau gretutinių antraščių.
Gretutinė antraštė, kaip ir pagrindinė antraštė, gali būti įvairių formų (žr. 1.1.3).
1.2.2 			 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje antraštės yra daugiau negu viena
kalba ir (arba) rašto sistema, kiekviena antraštė, nepasirinkta kaip pagrindinė antraštė
(žr. 1.1.4.1.2, 1.1.4.2), gali būti perrašoma kaip gretutinė antraštė. Gretutinės antraštės
yra įtraukiamos, jei jos reikalingos identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomos
svarbiomis katalogo vartotojams.
		
Pavyzdžiai
			

Album for the young = Album für die Jugend

			

Herfra til evigheden = From here to eternity

			

Beyond horizons = Allende los horizontes
= Video world tour guide

1.2.3 			 Apverčiamiesiems arba nugarėlė į nugarėlę spausdintiems tekstiniams
ištekliams, kur tekstas ir antraštiniai puslapiai dviem skirtingomis kalbomis ar rašto
sistemomis pateikiami skirtinguose puslapiuose kaip lygiaverčiai (žr. 1.1.4.2.2),
antraštė, nepasirinkta kaip pagrindinė antraštė, pateikiama kaip gretutinė antraštė.
Pagrindinės antraštės šaltinis pateikiamas 7 srityje.
1.2.4 			 Originalo antraštė kita kalba negu pagrindinė antraštė, esanti
prioritetiniame duomenų šaltinyje ir gramatiškai nesusijusi su kitais aprašomaisiais
elementais (pavyzdžiui, kaip alternatyvioji antraštė (žr. 1.1.3.4); kaip paantraštinių
duomenų dalis (žr. 1.3.1); kaip atsakomybės duomenų dalis (žr. 1.4.3.4); arba kaip
laidos duomenų dalis (žr. 2 sritį)), gali būti traktuojama kaip gretutinė antraštė.
		
Pavyzdžiai
			

Loser wins = Les séquestrés d’Altona

			 Tétralogie = Der Ring des Nibelungen
			Alexandri Aphrodisiensis in Sophisticos Aristotelis elenchos
commentaria =
Originalo antraštė kita kalba negu pagrindinė antraštė, kuri nenurodyta prioritetiniame
duomenų šaltinyje, gali būti pateikiama 7 srityje (žr. 7.2.4.1).
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1.2.5.2

Apie originalo antraštę pagrindinės antraštės kalba žr. 1.3.1.
1.2.5

Perrašymas

1.2.5.1 		 Jei gretutinė antraštė pateikiama, ji perrašoma tiksliai pažodžiui, bet
laikytis didžiųjų raidžių rašymo ir skyrybos nebūtina. Jei atsakomybės duomenys,
paantraštiniai duomenys ar duomenys, susiję su publikavimo, pagaminimo, platinimo
ir t. t. sritimi, būtų gramatiškai sujungti su gretutine antrašte, jie perrašomi kaip
gretutinės antraštės dalis.
		

Pavyzdžiai

			

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

Kai kada gretutinė antraštė gali būti trumpinama. Praleidimai žymimi daugtaškiu.
Reikia laikytis 1.1.5.1 reikalavimų trumpinant labai ilgas gretutines antraštes,
praleidžiant datas, skaitmenis ir t. t., taip pat taisant akivaizdžias spaudos klaidas.
1.2.5.2 		 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra daugiau negu viena gretutinė
antraštė, šios antraštės, jei pateikiamos, perrašomos atsižvelgiant į duomenų
poligrafines ypatybes arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, į duomenų eilės tvarką.
		
Pavyzdžiai
			

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
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra daugiau negu viena gretutinė
antraštė, šios antraštės, jei pateikiamos, perrašomos tokia eilės tvarka,
kokia nurodytos. Bet kurie kiti duomenys, priklausantys antraštės
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ir atsakomybės duomenų sričiai, esantys tarp pagrindinės antraštės ir
gretutinės antraštės ar tarp gretutinių antraščių, perrašomi tokia eilės
tvarka, kokia nurodyti duomenų šaltinyje, ir pradedami atitinkama
nustatyta skyryba.
						Pavyzdys
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 LebensVerrichtungen 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 le-ábrázolása és
Deák, Német és Magyar megnevezése : A’ fellyül való
irásoknak és szóknak laystromával
1.2.5.3 		 Gretutinės antraštės, esančios duomenų šaltiniuose, kurie nebuvo
pasirinkti kaip prioritetinis duomenų šaltinis, gali būti pateikiamos 1 srityje laužtiniuose
skliaustuose arba gali būti pateikiamos 7 srityje. Gretutinės antraštės, esančios kurioje
nors kitoje ištekliaus vietoje, gali būti pateikiamos tik 7 srityje.
1.2.5.4

Ištekliai be siejamosios antraštės

Jei išteklių sudaro du ar daugiau kūrinių be siejamosios antraštės (žr. 1.1.5.2) ir jei kai
kurie atskiri kūriniai turi gretutinę antraštę ar antraštes, bet kuri pateikiama gretutinė
antraštė nurodoma po tos antraštės, kuriai ji priklauso.
		
Pavyzdžiai
			 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
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1.2.5.5

				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei išteklių sudaro du ar daugiau kūrinių be siejamosios antraštės ir
jei kiekvienas arba kai kurie atskiri kūriniai turi gretutinę antraštę ar
antraštes, gretutinės antraštės pateikiamos tokia eilės tvarka, kokia
nurodytos ištekliuje.
Jei yra vienas prioritetinis duomenų šaltinis, priklausantis visam
ištekliui, gretutinės antraštės pateikiamos tokia eilės tvarka, kokia
nurodytos. Jei nėra prioritetinio duomenų šaltinio, priklausančio
visam ištekliui, bet jį sudarantys kūriniai turi savo prioritetinius
duomenų šaltinius, kurie kartu vartojami kaip vienas duomenų
šaltinis, gretutinės antraštės pateikiamos tokia eilės tvarka, kokia
nurodytos kiekviename tokiame prioritetiniame duomenų šaltinyje.
						
						Pavyzdys
							
= Qve hoc
								volvmine continentvr. Luciani Opera. Icones Philostrati ;
								 eiusdem Heroica ; eiusdem Uitae sophistarum. Icones
								 Iunioris Philostrati. Descriptiones Callistrati ...
Bet kurie kiti duomenys, priklausantys antraštės ir atsakomybės
duomenų sričiai, galintys įsiterpti tarp kūrinio antraštės ir jo gretutinės
antraštės arba tarp gretutinių antraščių, jei pateikiami, perrašomi
tokia eilės tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje,
ir pradedami atitinkama nustatyta skyryba.
						Pavyzdys
Directio methodica processus iudiciarii iuris consuetudinarii
inclyti Regni Hungariae / per M. Joannem Kithonich
de Koztanicza ... = Rövid igazgatas a’ nemes Magyar
Orszagnak es hozzá, tartozó Részeknek szokott törvény
folyasirol / mellyet deákbol magyar nyelvre fordított
Kaszoni Janos
1.2.5.5

Gretutinė bendroji antraštė ir priklausoma antraštė

Jei pagrindinė antraštė sudaryta iš bendrosios antraštės ir priklausomos antraštės ar
antraščių, bet kuri pateikiama gretutinė bendroji antraštė ir gretutinė priklausoma
antraštė perrašoma po bendrosios antraštės ir priklausomos antraštės.
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Pavyzdžiai
			 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
														
=
				 Fauna sinica. Insecta. Vol. 46, Hymenoptera. Braconidae (IV).
				 Agathidinae
1.2.5.6

Pakitimai tęsiamųjų išteklių ir daugiadalių monografinių išteklių
gretutinėje antraštėje
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Jei gretutinė antraštė pridedama, praleidžiama arba pakeičiama
vėlesniuose numeriuose ar dalyse, pastaba apie tokius pakitimus
pateikiama 7 srityje (žr. 7.1.3), jei jie laikomi svarbiais katalogo
vartotojams.

				Integruojamiesiems ištekliams:
Jei gretutinė antraštė pridedama, praleidžiama ar pakeičiama
vėlesnėse iteracijose, aprašas yra keičiamas, kad atspindėtų paskutinę
iteraciją, o ankstesnės gretutinės antraštės pateikiamos 7 srityje (žr.
7.1.3), jei jos laikomos svarbiomis katalogo vartotojams.
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1.3

1.3.1

Paantraštiniai duomenys

Paantraštinius duomenis sudaro žodis, frazė ar simbolių grupė, esantys prie ištekliaus
pagrindinės antraštės, gretutinės antraštės ar antraščių arba išteklių sudarančių atskirų
kūrinių antraščių ir joms priklausantys. Paantraštiniai duomenys gali apimti antraščių
variantus, esančius tame pačiame šaltinyje kaip pagrindinė antraštė.
		
Pavyzdžiai
			 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 Sücke 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

1.3.1 			 Antraščių variantai (bet ne gretutinės antraštės), nepasirinkti kaip
pagrindinė antraštė, bet randami tame pačiame šaltinyje kaip pagrindinė antraštė, taip
pat originalo antraštė pagrindinės antraštės kalba yra traktuojami kaip paantraštiniai
duomenys. Antraščių variantai, esantys kurioje nors kitoje ištekliaus vietoje, gali būti
pateikiami 7 srityje (7.1.1.2).
		
Pavyzdžiai
			

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
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bet
			Barbara
		Pastaba: Movos antraštė: Barbara, l’aigle noir
1.3.2 		 Paantraštiniai duomenys gali apimti atsakomybės duomenis, leidėjo vardą
arba duomenis, susijusius su kitais aprašomaisiais elementais (pvz., laidos duomenis),
jei tokie duomenys yra gramatiškai neatskiriama paantraštinių duomenų dalis.
Bet kokia informacija, esanti kaip paantraštiniai duomenys ir apimanti vieną iš būtinų
elementų (pvz., atsakomybės duomenis), pateikiama arba kaip paantraštiniai duomenys,
arba kitoje aprašo dalyje. Papildomi paantraštiniai duomenys įtraukiami, jei jie reikalingi
identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
		
Pavyzdžiai
			

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

		
1.3.3

Specifiniai paantraštinių duomenų atvejai

1.3.3.1

Inicialai ir akronimai

Jei pagrindinę antraštę sudaro inicialai arba akronimas ir išplėstinė forma yra
prioritetiniame duomenų šaltinyje, išplėstinė forma traktuojama kaip paantraštiniai
duomenys.
		
Pavyzdžiai
			 ISBD(CM) : international standard bibliographic description for
				 cartographic materials
			 SPSS : statistical package for the social sciences
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1.3.4.2

Jei išplėstinė forma yra traktuojama kaip pagrindinė antraštė (žr. 1.1.3.3, 1.1.4.1.1),
inicialai arba akronimas, pateikti prioritetiniame duomenų šaltinyje, traktuojami kaip
paantraštiniai duomenys.
		
Pavyzdys
			

Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain : CILL

Jei pagrindinę antraštę sudaro ar joje yra inicialai arba akronimas (žr. taip pat
1.1.3.3) ir jos išplėstinė forma imama iš kito šaltinio, o ne iš prioritetinio duomenų
šaltinio, išplėstinė forma netraktuojama kaip paantraštiniai duomenys, bet ji gali būti
pateikiama 7 srityje (žr. 7.1.1.3).
1.3.3.2

Neišsamios arba dviprasmiškos antraštės

Jei antraštė yra neišsami arba dviprasmiška, ji gali būti papildoma informacija iš
ištekliaus turinio. Papildymas apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais ir traktuojamas
kaip paantraštiniai duomenys.
		
Pavyzdžiai
			

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

Perrašymas

1.3.4.1 		
priklauso.

Jei paantraštiniai duomenys pateikiami, jie perrašomi po antraštės, kuriai

1.3.4.2 		 Jei paantraštiniai duomenys pateikiami, jie perrašomi tiksliai pažodžiui,
bet laikytis didžiųjų raidžių rašymo ir skyrybos nebūtina. Kai kada paantraštiniai
duomenys gali būti trumpinami. Trumpinant paantraštinius duomenis, nepraleidžiamas
nė vienas iš pirmųjų penkių žodžių (pirmųjų šešių žodžių, kai pirmasis žodis yra
artikelis). Praleidimai žymimi daugtaškiu.
				Tęsiamiesiems ištekliams:
Tęsiamųjų išteklių, išskyrus naujinamuosius keičiamuosius lapus,
paantraštiniai duomenys į aprašą neįtraukiami, nebent jie laikomi
svarbiais katalogo vartotojams, arba jie gali būti trumpinami. Jei
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paantraštiniai duomenys į aprašą neįtraukiami, jie gali būti pateikiami
7 srityje.
Reikia laikytis 1.1.5.1 reikalavimų trumpinant labai ilgus
paantraštinius duomenis, praleidžiant datas, skaitmenis ir t. t., taip
pat taisant akivaizdžias spaudos klaidas.
				Naujinamiesiems keičiamiesiems lapams:
Paantraštiniai duomenys yra įtraukiami, jei jie reikalingi
identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo
vartotojams. Paantraštiniai duomenys, kuriuos sudaro tik žodžiai,
priklausantys turinio naujinimui, neįtraukiami.
1.3.4.3 		 Paantraštiniai duomenys, esantys prioritetiniame duomenų šaltinyje prieš
pagrindinę antraštę, gali būti perrašomi po pagrindinės antraštės, jei tai gramatiškai ar
kitaip įmanoma. Jei neįmanoma, duomenys gali būti pateikiami 7 srityje.
Pavyzdys
			Tam-Tam : aus dem Repertoire von Nico Palermo
					Redakcinė pastaba. Antraštinio puslapio viršuje: „Aus dem Repertoire von
					

Nico Palermo“.

				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Paantraštiniai duomenys, esantys prioritetiniame duomenų šaltinyje
prieš pagrindinę antraštę, perrašomi prieš pagrindinę antraštę.
1.3.4.4 		 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra daugiau negu viena duomenų
grupė, sudaranti paantraštinius duomenis, jie, jei pateikiami, perrašomi atsižvelgiant
į duomenų poligrafines ypatybes arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, į duomenų eilės
tvarką.
		
Pavyzdžiai
			 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
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1.3.4.5.1

			

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei paantraštiniai duomenys pateikiami, jie perrašomi tokia eilės
tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje. Gali atsitikti
taip, kad alternatyvioji antraštė arba priedų ar kitos papildomos
medžiagos duomenys bus pateikti kaip paantraštiniai duomenys.
					Pavyzdys
						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

Ištekliai be siejamosios antraštės

1.3.4.5.1
Jei išteklius neturi siejamosios antraštės (žr. 1.1.5.2), o yra paantraštiniai
duomenys, susiję su viena ar daugiau atskirų kūrinių antraščių, šie duomenys, jei
pateikiami, perrašomi po antraščių, kurioms jie priklauso.
		
Pavyzdžiai
			

Youth : a narrative ; Heart of darkness ; The end of the tether

			Le chevalier du guet : chanson folklorique française ; Qui frappe içi? :
				 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 …
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Paantraštiniai duomenys, jei pateikiami, perrašomi tokia eilės tvarka,
kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje. Tai taikoma ir tada,
kai paantraštiniai duomenys priklauso daugiau negu vienam kūriniui.
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					Pavyzdžiai
						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 		 Duomenys, pateikti prioritetiniame duomenų šaltinyje, kurie sudaro
paantraštinius duomenis ir susiję daugiau negu su vienu to paties autoriaus,
kompozitoriaus ir t. t. kūriniu, jei pateikiami, perrašomi po kūrinių, kuriems jie
priklauso, antraščių. Muzikos notacijai ir garso įrašams, jei duomenys paprastai yra
pagrindinės antraštės dalis (žr. 1.1.3.5), jie pateikiami kaip paantraštiniai duomenys.
Kitu atveju, pavyzdžiui, jei vieno autoriaus, kompozitoriaus ir t. t. kūriniai išdėstyti ne
paeiliui, duomenys gali būti pateikiami 7 srityje.
Jei ryšys tarp duomenų, sudarančių paantraštinius duomenis, ir atskirų kūrinių antraščių
yra neaiškus, laužtiniuose skliaustuose gali būti įterpiami trumpi paaiškinantys žodžiai.
Alternatyviai paantraštiniai duomenys gali būti pateikiami 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

Endstation Sehnsucht ; Die Glasmenagerie : zwei Theaterstücke

			 Eight variations in G major, K. 24 ; Seven variations in D major, K. 25 :
				 for piano
			

Lied auf dem Dach ; Tafelmusik ; Ausklang : für großes Orchester

			

Pow! ; Zap it : two adventure games

			Die grosse Liebe ; Wie sie starben : [beide umfassen] Dichter- und
				 Frauen-Porträts
1.3.4.5.3 		 Duomenys, pateikti prioritetiniame duomenų šaltinyje, sudarantys
paantraštinius duomenis ir susiję su visais ištekliaus kūriniais, nors jie yra skirtingų
autorių, kompozitorių ir t. t., gali būti pateikiami 7 srityje.
1.3.4.6

Bendroji antraštė ir priklausoma antraštė

Jei pagrindinė antraštė susideda iš bendrosios ir priklausomos antraštės (žr. 1.1.5.3),
paantraštiniai duomenys, tinkantys priklausomai antraštei, jei pateikiami, rašomi po
priklausomos antraštės. Paantraštiniai duomenys, susiję su bendrąja antrašte, gali būti
pateikiami 6 srityje arba 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

Stock selection. Portfolios : money management

			 Jigsaw puzzles. Children’s art : a decade of examples
				 Redakcinė pastaba. Bendrosios antraštės paantraštiniai duomenys: A visual survey
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1.3.4.7.1

			 Bibliographie de la France. Biblio. 1ère partie, Bibliographie officielle :
				 publications reçues par le Service du dépôt légal
				 Redakcinė pastaba. Bendrosios antraštės paantraštiniai duomenys: Journal
					

officiel du livre français paraissant tous les mercredis

			 Periodica polytechnica. Transportation engineering
					Redakcinė pastaba. Bendrosios antraštės paantraštiniai duomenys:
					
					

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
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei pagrindinė antraštė susideda iš bendrosios antraštės ir priklausomos
antraštės (žr. 1.1.5.3), kiekvieni paantraštiniai duomenys, jei
pateikiami, rašomi tokia eilės tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame
duomenų šaltinyje.
1.3.4.7

Gretutinė antraštė ir gretutiniai paantraštiniai duomenys

1.3.4.7.1 		 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra viena ar daugiau gretutinių
antraščių ir paantraštiniai duomenys daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema,
kiekvieni paantraštiniai duomenys, jei pateikiami, rašomi po antraštės, su kuria
gramatiškai susiję.
Paantraštiniai duomenys, kurie neperrašomi 1 srityje, gali būti pateikiami 7 srityje (žr.
7.1.3).
		
Pavyzdžiai
			 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 Reiseführer
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			 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 = Il mio primo Sor : raccolta di facili assoli per
				 chitarra
									
		
				 to network security

Hacker proof : the ultimate guide

				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Kiekvieni paantraštiniai duomenys, jei pateikiami, tai tokia eilės
tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
					Pavyzdys
		 La Didone abbandonata : dramma per musica da recitarsi in St.
			 Pieterburgo nel giorno [blank space] 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 en musique qui
			 doit etre representé sur le Theatre impériale de St. Petersbourg
			 le [blank space] fevrier 1766. par ordre de Sa Majesté
			 Impériale Catherine II.
1.3.4.7.2 		 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra viena ar daugiau gretutinių
antraščių, o paantraštiniai duomenys tik viena kalba ir (arba) rašto sistema, paantraštiniai
duomenys, jei pateikiami, rašomi po paskutinės perrašytos gretutinės antraštės.
		
Pavyzdžiai
			 Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der Internationalen Brecht				 Gesellschaft
			 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 = 			

cantiones profanae
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1.3.4.7.4

Korean traditional music world of Shen Long-	
				

chun :

1.3.4.7.3 		 Jei gretutinė antraštė apima ir pagrindinės antraštės, ir paantraštinių
duomenų turinį, paantraštiniai duomenys pagrindinės antraštės kalba, jei pateikiami,
perrašomi po pagrindinės antraštės ir prieš gretutinę antraštę.
		
Pavyzdžiai
			 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

				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Paantraštiniai duomenys pateikiami tokia eilės tvarka, kokia nurodyti
prioritetiniame duomenų šaltinyje.
1.3.4.7.4 		 Jei nėra gretutinės antraštės, o paantraštiniai duomenys prioritetiniame
duomenų šaltinyje pateikti daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema, duomenys
gali būti nurodomi pagrindinės antraštės kalba ir (arba) rašto sistema. Jei šis kriterijus
netinka, gali būti pateikiami pirmieji duomenys iš prioritetinio duomenų šaltinio. Kiti
duomenys taip pat gali būti pateikiami.
		
Pavyzdžiai
			

Jugoslavija : hotel and tourist guide = Hotel- und Reiseführer

			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 Hörner
				 und Basso continuo = graduale for four voices, two violins, two horns
				and basso continuo
			

Astérix : calendar = calendrier = Kalender = calendario

				Muzikos notacijos ištekliams:
Jei antraštę sudaro kompozicijos tipo tipinis terminas (žr. 1.1.3.1)
ir nėra gretutinės antraštės, o duomenys apie tonaciją, numeraciją,
kompozicijos datą ir atlikimo priemonę prioritetiniame duomenų
šaltinyje yra daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema, duomenys
tipinio termino kalba ir (arba) rašto sistema pateikiami kaip pagrindinės
antraštės dalis po kompozicijos tipo termino. Jei šis kriterijus netinka,
pateikiami pirmieji duomenys iš prioritetinio duomenų šaltinio. Kiti
duomenys taip pat gali būti pateikiami.
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					Pavyzdžiai
						 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 		 Paantraštiniai duomenys, esantys ištekliuje, bet ne prioritetiniame
duomenų šaltinyje, pateikiami laužtiniuose skliaustuose po pagrindinės antraštės ar
gretutinės antraštės, kuriai jie priklauso, jei jie reikalingi identifikavimui ar kitais
atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams. Kitais atvejais tokie duomenys gali
būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.1.3).
		
Pavyzdys
			 Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue
				 mensuelle de la Société des étudiants suisses = rivista mensile della
				 Società degli studenti svizzeri]
1.3.4.9

Pakitimai tęsiamųjų išteklių ir daugiadalių monografinių išteklių
paantraštiniuose duomenyse

Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
				ištekliams:
Jei paantraštiniai duomenys užrašyti antraštės ir atsakomybės
duomenų srityje ir šie duomenys vėlesniuose numeriuose ar dalyse
keičiasi, bet koks variantas aptariamas 7 srityje, jei jis laikomas
svarbiu katalogo vartotojams. Alternatyviai gali būti pateikiama
pastaba apie tai, kad paantraštiniai duomenys keičiasi, arba į pakitimą
galima nekreipti dėmesio.
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei paantraštiniai duomenys užrašyti antraštės ir atsakomybės
duomenų srityje ir šie duomenys keičiasi vėlesnėse iteracijose,
aprašas yra keičiamas, o apie pasikeitimą sudaroma pastaba, jei jis
laikomas svarbiu katalogo vartotojams (žr. 7.1.3).
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1.4

1.4.2

Atsakomybės duomenys
Būtinas, jei prieinamas

Atsakomybės duomenis sudaro vienas ar daugiau vardų, frazių ar simbolių grupių,
susijusių su bet kokių asmenų ar kolektyvų, atsakingų ar dalyvavusių kuriant aprašomo
ištekliaus kūrinio intelektinį ar meninį turinį arba jį realizuojant, identifikavimu ir
(arba) funkcija.
1.4.1 		 Privalomi tik tie duomenys, kurie įvardija asmenis ir (arba) kolektyvus,
turinčius pagrindinę atsakomybę. Kiti atsakomybės duomenys yra įtraukiami, jei jie
reikalingi identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Atsakomybės duomenys nesudaromi, jei tokių duomenų nėra ištekliuje.
1.4.2 		
kaip:

Atsakomybės duomenys gali būti susiję su tokiais asmenimis ir kolektyvais

• rašytojai, kompozitoriai, atlikėjai, dailininkai, choreografai, aranžuotojai,
kartografai, programuotojai, pagrindiniai tyrėjai, animatoriai ir t. t., kurių veikla
įkūnyta ištekliuje tiesiogiai (pvz., teksto autorius, redaktorius, sudarytojas,
vertėjas, iliustruotojas, graveris, kartografas, kompozitorius, aranžuotojas,
choreografas) arba netiesiogiai (pvz., romano, kurio pagrindu parašytas filmo
scenarijaus, autorius, kūrinio, kuriuo grindžiama programinė įranga, autorius,
jau sukurto kūrinio pritaikytojai), arba toje pačioje laikmenoje kaip ir originalas,
arba kitoje laikmenoje;
•

įvairių duomenų rinkėjai, asmenys, atsakingi už atliekamo kūrinio pastatymą;
organizacijos arba asmenys ar kolektyvai, kurie remia anksčiau išvardytųjų
veiklą (ne tik finansiškai, bet ir intelektualiai), populiariosios muzikos įrašų
gamintojai;

•

gamybos kompanijos ir asmenys, tokie kaip prodiuseriai, režisieriai ar kiti, kurie
turi tam tikro masto bendrą atsakomybę už kūrinį; asmenys, kurie turi specifinę
atsakomybę, jei konkretaus filmo kontekste arba konkretaus tipo filme atliko
didesnį kūrybinį darbą (pvz., operatoriai, scenarijaus autoriai ar animacinių
filmų animatoriai);

•

kūrėjai ir projektuotojai, į kurių veiklą įeina ištekliaus turinio sukūrimas ar jo
realizavimas (pvz., žaidimo projektuotojas); asmenys ar kolektyvai, turintys
specifinę atsakomybę konkretaus ištekliaus ar konkretaus tipo ištekliaus
kontekste (pvz., apklausos duomenų projekto vadovas, vaizdo režisierius).

Apskritai tokia atsakomybė nustatyta ne tik asmenims ar kolektyvams, atliekantiems
reikšmingą vaidmenį kuriant, gaminant ar realizuojant kūrinį, bet ir tiems, kurių
vaidmuo palyginti nežymus (pvz., istorijos konsultantai), tačiau, nepaisant to, jie
išvardyti prioritetiniame duomenų šaltinyje. Duomenys, susiję su asmenimis ar
kolektyvais, kurių vaidmuo laikomas nežymiu, gali būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.1.4).
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1.4.3

Atsakomybės duomenų formos

1.4.3.1 		 Atsakomybės duomenis gali sudaryti vieno ar daugiau asmenų ar
kolektyvų vardai su arba be jungiamojo žodžio ar trumpos frazės, nurodančios asmens
ar kolektyvo vaidmenį (žr. taip pat 1.4.3.5).
		
Pavyzdžiai
			

/ Institut géographique national

			

/ réalisé et publié 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

			

/ dressée par Ernest Grangez

			

/ compiled by the Ministry of Housing and Local Government

1.4.3.2 		 Atsakomybės duomenis gali sudaryti frazė be vardo arba žyminti
neįvardytą grupę, jei tokia frazė apibūdina intelektinį įnašą ar yra reikšminga kitais
atžvilgiais.
Pavyzdžiai
			

/ 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
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1.4.3.4

			

/ 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

1.4.3.3 		 Atsakomybės duomenyse gali būti daiktavardis ar daiktavardinis junginys
kartu su vardu ar vardais, jei tokia frazė nurodo asmens ar kolektyvo vaidmenį. Kiti
daiktavardžiai ar daiktavardiniai junginiai paprastai traktuojami kaip paantraštiniai
duomenys (žr. 1.3).
		
Pavyzdžiai
			

/ 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 		 Atsakomybės duomenyse gali būti detalės, susijusios su kitais
aprašomaisiais elementais (pvz., originalo antrašte, duomenimis apie išversto kūrinio
laidą), jei tokios detalės yra gramatiškai neatskiriama atsakomybės duomenų dalis.
		
Pavyzdžiai
			

/ 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
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/ 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 françois, par M
				 l’Abbé Métivier
			

/ translated & emprynted by me William Caxton ...

1.4.3.5 		 Atsakomybės duomenis gali sudaryti vieno ar daugiau kolektyvų, kurie
remia išteklių, vardai, jei kolektyvai yra įvardyti prioritetiniame duomenų šaltinyje
ir santykis tarp rėmėjo ir ištekliaus yra aiškiai nusakytas (arba gali būti paaiškintas
atitinkamu žodžiu ar trumpa fraze). Jei kolektyvo rėmėjo vardas sudaro neatskiriamą
publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. duomenų dalį (pvz., prieš jį yra frazė, tokia
kaip išleista ...), jis įtraukiamas į 4 sritį.
		
		
Pavyzdžiai
			 / presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas
				 Supply Corporation, West Virginia University College of Engineering,
				 West Virginia Section of the American Ceramic Society
			/ [sponsored by] Occidental Petroleum Corporation ; made by Sandler
				 Institutional Films, Inc.
			 / éditée spécialement par l’Institut géographique national pour le Touring
				 Club de France
			

/ under the patronage of the Royal Scottish Geographical Society

1.4.3.6 		 Duomenys, nesusiję su atsakomybe už intelektinį ar meninį ištekliaus
turinį, nelaikomi atsakomybės duomenimis.
Moto, dedikacijų ir paramos ar premijų duomenys (pvz., 1971 m. Čaikovskio premijos
laureatas) gali būti praleidžiami arba pateikiami 7 srityje (žr. 7.1.4).
Tokie duomenys kaip su 33 žemėlapiais, su 32 partijomis, su gramofono plokštele, su
informaciniu žinynu gali būti pateikiami 5 srityje.
Apie duomenis, susijusius su tokia atsakomybe, bet pateiktus paantraštiniuose
duomenyse, žr. 1.3.
1.4.3.7 		 Atsakomybės duomenys, kurie yra kitų aprašomųjų elementų gramatiškai
neatskiriama dalis, perrašomi kaip to elemento dalis ir nekartojami kaip atsakomybės
duomenys (žr. 1.1.3.6, 1.3.2).
Jei atsakingo asmens ar kolektyvo vardas aiškiai pakartojamas prioritetiniame
duomenų šaltinyje kaip formalūs atsakomybės duomenys, vardas perrašomas kaip
atsakomybės duomenys.
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1.4.4.1

		
Pavyzdys
			

The John Franklin Bardin omnibus / John Franklin Bardin

Be to, jei pagrindinė antraštė apima tik vieną leidžiančiojo kolektyvo vardo dalį, o
kita vardo dalis yra pateikta kažkur kitur prioritetiniame duomenų šaltinyje, pastaroji
rašoma kaip atsakomybės duomenys.
		
Pavyzdys
			

Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet

1.4.3.8 		 Jei kolektyvo, kurio vardas pateiktas prioritetiniame duomenų šaltinyje,
funkcija nenurodoma ir jos negalima nustatyti iš aprašomo ištekliaus ar iš kitur, vardas
nepateikiamas kaip atsakomybės duomenys. Tokiu atveju vardas pateikiamas 7 srityje
(žr. 7.1.4).
1.4.4

Vieni ar daugiau atsakomybės duomenys

1.4.4.1 		 Vieni atsakomybės duomenys pasitaiko, kai prioritetinio duomenų
šaltinio formuluotė rodo vienus duomenis. Daugiau negu vienas asmuo ar kolektyvas
gali būti vardijami tokiuose duomenyse, jei nurodyta, kad jie atlieka tą pačią funkciją,
arba jų vardai sujungti jungtuku, nors funkcijos skiriasi.
		
Pavyzdžiai
			

/ edited by N.G.L. Hammond and H.H. Scullard

			

/ by Donald Elliott and illustrated by Clinton Arrowood

			 / 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
						Redakcinė pastaba. Seniesiems monografiniams ištekliams pateikiami

						

mokslo laipsniai ir duomenys apie užimamas pareigas (plg. 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
85

1

ISBD 2011

			 / drawn in 1791 ... from the observations made by Fleurieu in 1769 and
				 by Vincente Tofino in 1788
1.4.4.2 		 Daugiau negu vieni atsakomybės duomenys pasitaiko, kai formuluotė
rodo keletą duomenų, kai daugiau negu vienas asmuo ar kolektyvas pateikti kaip
atliekantys skirtingas funkcijas ir duomenys nesujungti jungtuku.
		
Pavyzdžiai
			

/ 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

1.4.4.3 		 Tarp pirmųjų ir paskesniųjų atsakomybės duomenų yra tik eiliškumo
skirtumas. Tai nereiškia, kad pirmieji duomenys susiję su pagrindine atsakomybe už
kūrinį.
1.4.4.4 		 Atsakomybės duomenys, susiję su priedais ir kita papildoma medžiaga,
jei pateikiami, traktuojami kaip papildomi atsakomybės duomenys ir pateikiami po
duomenų apie visą išteklių ar pagrindinę ištekliaus dalį, jei tokia yra. Jei tokie duomenys
yra ištekliuje, bet ne prioritetiniame duomenų šaltinyje, jie gali būti pateikiami 7 srityje
(žr. 7.1.4).
		
Pavyzdžiai
			

/ 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
86

ISBD 2011

1.4.5.1

			 / attributed to Thomas Cavendish the circumnavigator ; with descriptive
				 text by F.C. Wieder
			

/ von Johann Christian Bach ; mit Kadenzen versehen von Li Stadelmann

			Seniesiems monografiniams ištekliams:
Priedų ir kitos papildomos medžiagos duomenys perrašomi tokia
eilės tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
Atitinkamai duomenys, esantys prieš atsakomybės duomenis, arba jei
atskirų atsakomybės duomenų nėra, traktuojami kaip paantraštiniai
duomenys (žr. 1.3.4.4), o tie, kurie yra po atsakomybės duomenų,
traktuojami kaip kiti atsakomybės duomenys. Jei jie paimti iš kitos
ištekliaus vietos, tai tokie duomenys pateikiami po tų atsakomybės
duomenų, kurie priklauso visam ištekliui arba jo pagrindinei daliai,
arba po tų, su kuriais yra susiję. Apie kitų kūrinių antraštes ištekliuje
be siejamosios antraštės žr. 1.1.5.2.
						Pavyzdžiai
							 / 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

Perrašymas

1.4.5.1 		

Atsakomybės duomenys perrašomi ištekliuje pateiktais terminais.

		
Pavyzdžiai
			

/ 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

			

/ by **** ...

			 / as surveyed in 1822 for the use of the justices in sessions, by
				 W. Ravenshaw
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			/ 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

			

/ Honoré de Balzac

			

/ Józef Lodowski

			

/ Home Office

			

/ Universidad de Salamanca

			

/ Mozart

			

/ British Library Bibliographic Services Division
Naujinamiesiems keičiamiesiems lapams:
Duomenys, susiję su asmenimis, kurie yra naujinamųjų keičiamųjų
lapų redaktoriai, užrašomi kaip atsakomybės duomenys, jei jie
laikomi svarbiais katalogo vartotojams.

							Pavyzdys
								/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin
									Standord
					Garso įrašams ir judantiems vaizdams:
Muzikos ar kitų ansamblių narių vardai, jei jie pateikti
prioritetiniame duomenų šaltinyje, gali būti nurodomi lenktiniuose
skliaustuose po ansamblio vardo. Alternatyviai vardai gali būti
pateikiami 7 srityje arba praleidžiami.
							Pavyzdys
								/ Ravel ; Budapest String Quartet (J. Roismann and
									 A. Schneider, violins ; B. Kroyt, viola ; M. Schneider,
									 cello)
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Seniesiems monografiniams ištekliams:
Praleidimai gali būti daromi ilguose duomenyse, tokie praleidimai
žymimi daugtaškiu.
							Pavyzdys
								 / 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 		 Atsakomybės duomenys, esantys ne prioritetiniame duomenų šaltinyje,
o bet kurioje kitoje ištekliaus vietoje, gali būti perrašomi 1 srityje laužtiniuose
skliaustuose arba gali būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.1.4). Tokių atsakomybės duomenų
šaltinis gali būti pažymimas 7 srityje. Atsakomybės duomenys, paimti ne iš ištekliaus,
gali būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.1.4) kartu su, jei reikia, tokių duomenų šaltiniu.
		
Pavyzdžiai
			 / [written and planned by Jennifer Vaughan]
			Pastaba: Autoriaus duomenys paimti iš antraštinio lapo kitos pusės
			

/ [Canadian Union of General Employees]

			 / Johannes Brahms ; [englisches und deutsches Vorwort von Wilhelm
				 Altmann]
			 / [par feu M. l’Abbé de Bretteville]
			Pastaba: Atsakomybės duomenys iš 4 tomo antraštinio puslapio

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atsakomybės duomenys, paimti ne iš ištekliaus, pateikiami 7
srityje kartu su tokių duomenų šaltiniu.
							Pavyzdys
								 Discours sur la creche de N. Seigneur. ...
								Pastaba: By Ezechiel Spanheim. Source: Holzmann &
									 Bohatta. Deutsches Anonymenlexikon, Bd. 1,
									 S. 409, Nr. 11863
1.4.5.3 		 Jei vienuose atsakomybės duomenyse (žr. 1.4.4.1) pateikti kelių asmenų
ar kolektyvų vardai, kiek jų rašyti apraše, sprendžia katalogavimo tarnyba. Perrašant
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kelis vardus, jie gali būti atskiriami kableliais arba jungiami jungiamaisiais žodžiais,
kaip tinkamiau. Jei vartojami jungiamieji žodžiai, jie apskliaudžiami laužtiniais
skliaustais. Praleidimai žymimi daugtaškiu ir laužtiniuose skliaustuose et al. (et alii)
ar atitikmeniu kitais rašmenimis.
		
Pavyzdžiai
			

/ by D.M. Chizhikov and V.P. Shchastlivyi

			

/ by Samuel Devend ... [et al.]

			

/ Dieter Ahlert, Klaus Peter Franz

			

/ [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 Universität des Saarlandes und der Vereinigung
				 der Freunde der Universität des Saarlandes
			

/ herausgegeben von Hans Fromm ... [et al.]

			

/ sculpserunt E.S. Hamersveldt et S. Rogeri

			

/ Carla Joynes, Lizbeth Beame [for] Deckle & Murphy

			 / par Arthur Honegger, Daniel Lesur, Roland Manuel, Germaine
				 Tailleferre ... [et al.]
			

/ prepared by Albert Kreissinger, Ken Merrill [for] Alpha Unlimited

					Redakcinė pastaba. Ženklas po laužtinių skliaustų reiškia „by“.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
				

Geriau perrašyti visus vardus.

1.4.5.4 		 Jei atsakomybės duomenyse asmenų ar kolektyvų vardai pateikiami ne
visa forma, pvz., akronimo forma, išplėstinė forma gali būti nurodyta 7 srityje (žr.
7.1.4).
1.4.5.5 		 Inicialai, reiškiantys asmenų priklausymą draugijoms, mokslo laipsnius
ir t. t., taip pat duomenys apie užimamas pareigas ir kvalifikacijas, pateikti po asmens
vardo, perrašomi, jei inicialai ir t. t. būtini gramatiškai arba asmeniui identifikuoti ar
jo veiklos sričiai nustatyti. Visais kitais atvejais inicialai ir t. t. nelaikomi atsakomybės
duomenų dalimi ir yra praleidžiami.
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1.4.5.8

1.4.5.6 		 Atsakomybės duomenys, pateikti prioritetiniame duomenų šaltinyje
prieš pagrindinę antraštę, perrašomi po pagrindinės antraštės ir paantraštinių duomenų,
išskyrus tuos atvejus, kai jie su šiais duomenimis gramatiškai susiję (žr. 1.4.3.7).
Autentiška atsakomybės duomenų vieta gali būti pažymima 7 srityje.
		
Pavyzdys
			 / Silvio Belli Vicentino
		Pastaba: Autoriaus vardas antraštinio puslapio viršuje
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
				

Autentiška atsakomybės duomenų vieta pažymima 7 srityje.

1.4.5.7 		 Atsakomybės duomenys, kurie apima kolektyvo vardą, išreikštą
hierarchine forma, perrašomi ištekliuje pateikta forma ir eilės tvarka.
		
Pavyzdžiai
			

/ Bibliothèque 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

1.4.5.8 		 Jei santykis tarp atsakomybės duomenų ir antraštės yra neaiškus, galima
pridėti jungiamąjį žodį ar trumpą frazę antraštinio puslapio kalba ir rašto sistema
laužtiniuose skliaustuose 1 srityje arba paaiškinimas apie atsakomybės duomenis gali
būti pateikiamas 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

/ [verse translation by] Robert Lowell

			

/ [choisis et présentés par] Gilbert Prouteau

			

/ [collected] by Angus Mackay

			

/ [gravée par] Ch. Lemas

			

/ William Shakespeare ; [read by] Sir John Gielgud

			

/ [edited by] John Finlayson
91

1

			

ISBD 2011

arba

			 / John Finlayson
			Pastaba: Edited by John Finlayson according to ...
1.4.5.9 		 Jei pateikti daugiau negu vieni atsakomybės duomenys, šie duomenys
apraše pateikiami atsižvelgiant į duomenų poligrafines ypatybes prioritetiniame
duomenų šaltinyje, arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, į jų eilės tvarką prioritetiniame
duomenų šaltinyje, nepaisant įvairiuose duomenyse nusakytų atsakomybės apimties
ar laipsnio. Jei duomenys paimti ne iš prioritetinio duomenų šaltinio, jie turi būti
pateikiami logine tvarka, jei ją galima taikyti, ir laužtiniuose skliaustuose.
Jei prioritetinis duomenų šaltinis yra sudėtinis (kaip daugiadalio ar įvairiarūšio
ištekliaus, neturinčio jungiamojo pagrindinio šaltinio, atveju), atsakomybės duomenys
pateikiami logine tvarka. Alternatyviai atskiros ištekliaus dalys gali būti aprašytos
daugialygiu būdu (žr. A priedą).
		
Pavyzdžiai
			 / Rudolf Steiner ; [translated by Lady Maitland-Heriot] ; [edited by
				 H. Collison]
			 / 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 Castelnuovo				 Tedesco
			 / 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
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei yra daugiau negu vieni atsakomybės duomenys, jie perrašomi
tokia eilės tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
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1.4.5.9

						Pavyzdys
							 / by the late ingenious and learned Hollander, Lambert
								 Hermanson ten Kate ; translated from the original
								 French by James Christopher le Blon
Jei duomenys yra ištekliuje, bet ne prioritetiniame duomenų šaltinyje,
jie pateikiami 1 srityje laužtiniuose skliaustuose tokia eilės tvarka,
kokia nurodyti vartojamame duomenų šaltinyje, arba logine tvarka, jei
ją galima taikyti, kai vartojamas daugiau negu vienas kitas duomenų
šaltinis. Alternatyviai duomenys pateikiami 7 srityje.
						Pavyzdys
							 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]
							Pastaba: Atsakomybės duomenys iš Cates pratarmės
						arba
							 A summarie and true discourse of Sir Frances Drakes VVest
								 Indian voyage
							Pastaba: „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“.
								 Edited by Thomas Cates. Atsakomybės duomenys
								 cituojami iš Cates pratarmės
Jei akademiniam disputui pateikiamas atsakančiojo ir pirmininko
vardas, tai abu vardai ir žodžiai, nusakantys jų funkcijas, traktuojami
kaip vienų atsakomybės duomenų dalis (išskyrus gramatiškai
susijusius su pagrindine antrašte ar paantraštiniais duomenimis).
						Pavyzdžiai
							 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
						

bet

							 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
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Saxo-Altenburgico ... hanc dissertationem medicam de
hydrope tympanite publicæ artis cultorum ventilationi
submittit ad diem [blank space] Martii, M.DC.LXXII.
... David Richter, Zittâ Lusatus. Autor

				Garso įrašams, garso ir vaizdo ištekliams:
Jei yra daugiau negu vieni atsakomybės duomenys, jie turi būti
išdėstyti taip, kad skirtingos atsakomybės kategorijos būtų pateiktos
logine tvarka. Pavyzdžiui, garso įrašams: kompozitoriai, tarp jų –
asmenys, kurių improvizacijos laikomos kūrybinio proceso dalimi;
teksto autoriai; atlikėjai tokia tvarka: solistai / aktoriai / skaitovai;
choras; choro vadovas; orkestras; orkestro dirigentas; spektaklio
režisierius; populiariosios muzikos įrašo gamintojas.
1.4.5.10

Gretutinė antraštė ir gretutiniai atsakomybės duomenys

1.4.5.10.1 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra viena ar daugiau gretutinių
antraščių ir (arba) gretutinių paantraštinių duomenų, taip pat atsakomybės duomenys
daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema, kiekvieni atsakomybės duomenys, jei
pateikiami, užrašomi po antraštės ar paantraštinių duomenų, su kuriais jie gramatiškai
susiję.
		
Pavyzdžiai
			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 Zauberflöte : für zwei Flöten oder Violinen / W.A. Mozart ; nach
				 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
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1.4.5.10.3

			 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
Time of orchestral time / Joji

					Yuasa

The labyrinth / by Byungki Hwang
				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Įvairios antraštės ir duomenys perrašomi tokia eilės tvarka, kokia jie
nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
						Pavyzdys
							 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 Jei po kiekvienos antraštės ar paantraštinių duomenų negalima nurodyti
tinkamų atsakomybės duomenų, atsakomybės duomenys, jei pateikiami, užrašomi visi
kartu po paskutinės gretutinės antraštės ar gretutinių paantraštinių duomenų.
		
Pavyzdžiai
			 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 és
				 ujjrenddel allátta = revidiert und mit Fingersatz versehen von Jenö
				 Hubay
1.4.5.10.3 Jei prioritetiniame duomenų šaltinyje yra viena ar daugiau gretutinių
antraščių ir (arba) gretutinių paantraštinių duomenų, bet atsakomybės duomenys
yra tik viena kalba ir (arba) rašto sistema, atsakomybės duomenys pateikiami po
paskutinės perrašytos gretutinės antraštės ar paskutinių gretutinių paantraštinių
duomenų.
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Pavyzdžiai
			

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 poésies 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
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atsakomybės duomenys pateikiami po antraštės ar paantraštinių
duomenų, su kuriais jie susiję.
						Pavyzdžiai
							 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 Jei nėra gretutinės antraštės, bet atsakomybės duomenys prioritetiniame
duomenų šaltinyje yra daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema, duomenys
pateikiami pagrindinės antraštės kalba ir (arba) rašto sistema. Jei šis kriterijus netinka,
duomenys pateikiami atsižvelgiant į prioritetinio duomenų šaltinio poligrafines
ypatybes, arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, į duomenų eilės tvarką prioritetiniame
duomenų šaltinyje. Kiti duomenys taip pat gali būti pateikiami.
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1.4.5.11.1

		
Pavyzdžiai
			 Tin statistics / International Tin Council = Conseil international de l’étain =
				 Consejo Internacional del Estaño
			 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 européenne
				 des jeunes chorales édité par = im Auftrag der Europäischen
				 Föderation Junger Chöre 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
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Visi atsakomybės duomenys pateikiami po pagrindinės antraštės ir
bet kurių paantraštinių duomenų.
1.4.5.11

Ištekliai be siejamosios antraštės

1.4.5.11.1 Jei išteklius neturi siejamosios antraštės (žr. 1.1.4.4, 1.1.5.2) ir visi atskiri
kūriniai turi tuos pačius atsakomybės duomenis, atsakomybės duomenys pateikiami
po visų antraščių, gretutinių antraščių ir paantraštinių duomenų.
		
Pavyzdžiai
			 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. Sinfonie-Concertante für
				 Klavier and Orchester op. 60 = 4th symphony-concertante for piano
				 and orchestra op. 60 / Karol Szymanowski
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			 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
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atsakomybės duomenys pateikiami tokia eilės tvarka, kokia nurodyti
prioritetiniame duomenų šaltinyje.

1.4.5.11.2 Jei atskiri kūriniai turi skirtingus atsakomybės duomenis, kiekvieni
duomenys pateikiami po antraštės, gretutinės antraštės ar paantraštinių duomenų,
kuriems jie priklauso. Jungiamasis žodis ar frazė tarp skirtingų autorių kūrinių antraščių
yra paliekami kaip pateikta prioritetiniame duomenų šaltinyje. Laidos duomenys,
susiję su atskiromis antraštėmis, perrašomi su antraštėmis. (Apie to paties autoriaus
kūrinius žr. 1.4.5.11.1.)
		
Pavyzdžiai
			 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
			 The authorship of Wuthering Heights / by Irene Cooper Willis. And The
				 structure of Wuthering Heights / by C.P.S.
			 Le Western / textes rassemblés et présentés par Henri Agel, nouvelle édition.
				 Évolution et renouveau du western, 1962–1968 / par Jean A. Gili
98

ISBD 2011

1.4.5.11.3

			 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

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei nėra žinoma, ar atskiri kūriniai, išskyrus papildomą medžiagą,
yra to paties autoriaus, antraštės, gretutinės antraštės, paantraštiniai
duomenys ir atsakomybės duomenys užrašomi tokia eilės tvarka,
kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
						Pavyzdžiai
							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.
										Redakcinė pastaba. Originalo skyryba ir didžiosios raidės
										

išlaikytos.

							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 Jei atskiri kūriniai turi atsakomybės duomenis, susijusius su kai kuriomis,
bet ne su visomis antraštėmis, kiekvieni duomenys pateikiami po paskutinių antraščių,
kurioms jie priklauso.
		
Pavyzdžiai
			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
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			 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

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Duomenys perrašomi prioritetiniame duomenų šaltinyje pateikta
forma ir eilės tvarka.
1.4.5.11.4 Jei atskiri kūriniai turi savo atsakomybės duomenis, o prioritetiniame
duomenų šaltinyje yra ir viso ištekliaus vieni ar daugiau atsakomybės duomenų, tai
pastarieji pateikiami po visų kitų duomenų – prieš juos rašomas kabliataškis su tarpu
prieš jį ir po jo. Santykis tarp paskutinių išvardytų atsakomybės duomenų ir anksčiau
perrašytų turi būti paaiškintas pridedant jungiamąjį žodį ar trumpą frazę laužtiniuose
skliaustuose.
Jei taip papildyti gramatiškai neįmanoma arba duomenys būtų nesuprantami ar
gremėzdiški, atitinkama atsakomybės duomenų dalis ir (arba) paaiškinimas gali būti
pateikiamas 7 srityje (žr. 7.1.4).
		
Pavyzdžiai
			 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
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atsakomybės duomenys, taikomi visam ištekliui, pateikiami tokia
eilės tvarka, kokia nurodyti prioritetiniame duomenų šaltinyje.
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1.4.6

Jei santykis tarp kiekvieno asmens ar kolektyvo ir atskiro kūrinio
neaiškus, 7 srityje pateikiamas paaiškinimas.
					Pavyzdys
					The natural history of Iceland ... ; to wich is added,
							 A meteorological table, with remarks / translated from the
							 Danish original of Mr. N. Horrebow
						Pastaba: Abu kūriniai išversti iš N. Horrebow
1.4.5.12

Bendroji antraštė ir priklausoma antraštė

Jei pagrindinė antraštė susideda iš bendrosios antraštės ir priklausomos antraštės
(žr. 1.1.5.3), atsakomybės duomenys, susiję su priklausoma antrašte, pateikiami po
pagrindinės antraštės. Atsakomybės duomenys, susiję su didesniu kūriniu, gali būti
pateikiami 6 srityje kartu su bendrąja antrašte.
		
Pavyzdžiai
		 Plan d’ensemble au 1:2 000 de la région d’Ile-de-France. Bloc 1-77-29,
				 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
			 Teaching geology with computer software. North America / Bureau of
				 Education
			 Bulletin. Supplement
		6 srityje: (Bulletin / Faculty of Archaeology)
			 Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches
				 d’histoire et de civilisation byzantines
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Atsakomybės duomenys pateikiami prioritetiniame duomenų šaltinyje
nurodyta forma ir eilės tvarka. Abejotinu atveju arba jei atsakomybės
duomenys priskiriami visai pagrindinei antraštei, papildymas ar
paaiškinimas gali būti pateikiamas 7 srityje.
1.4.6

Pakitimai tęsiamųjų išteklių ir daugiadalių monografinių išteklių
atsakomybės duomenyse
Serialiniams
ištekliams:

ištekliams

ir daugiadaliams

monografiniams

Jei asmuo ar kolektyvas, užrašytas atsakomybės duomenyse,
vėlesniame numeryje ar dalyje yra pridedamas ar praleidžiamas ir dėl
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šio pakitimo nereikia sudaryti naujo aprašo (žr. A.2.7), vėlesnis asmens
ar kolektyvo vardas pateikiamas 7 srityje arba sudaroma pastaba apie
praleidimą (žr. 7.1.4.1). Jei pakinta tik asmens ar kolektyvo vardo
pristatymas, sudaroma pastaba, jei pakitimas laikomas svarbiu
katalogo vartotojams.
Serialiniams ištekliams:
Jei įvyksta esminių vardo pakitimų atsakomybės duomenyse esant
tipinei antraštei, reikia naujo aprašo (žr. A.2.6.2).
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei asmenys ar kolektyvai, užrašyti kaip atsakomybės duomenys,
vėlesnėse iteracijose keičiasi, aprašas yra keičiamas, kad atspindėtų
naujausią iteraciją, o ankstesni asmenų ar kolektyvų vardai pateikiami
7 srityje (žr. 7.1.4.1).
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LAIDOS SRITIS

Įžanginė pastaba
Laidos sritis apima laidos duomenis, gretutinius laidos duomenis, laidos atsakomybės
duomenis, papildomus laidos duomenis ir papildomų laidos duomenų atsakomybės
duomenis.
Turinys
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Laidos duomenys
Gretutiniai laidos duomenys
Laidos atsakomybės duomenys
Papildomi laidos duomenys
Papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš kiekvienus gretutinius laidos duomenis rašomas lygybės ženklas su tarpu prieš
jį ir po jo ( = ).
C. Prieš pirmuosius laidos atsakomybės duomenis ar einančius po papildomų laidos
duomenų rašomas pasvirasis brūkšnys su tarpu prieš jį ir po jo ( / ).
D. Prieš kiekvienus kitus laidos atsakomybės duomenis ar einančius po papildomų
laidos duomenų rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
E. Prieš papildomus laidos duomenis, einančius po laidos duomenų ar po laidos
atsakomybės duomenų, rašomas kablelis su tarpu po jo (, ).
		
Skyrybos modeliai
			

. — Laidos duomenys

			

. — Laidos duomenys = gretutiniai laidos duomenys

			

. — Laidos duomenys / atsakomybės duomenys

			 . — Laidos duomenys / atsakomybės duomenys ; antrieji atsakomybės
				 duomenys ; tretieji atsakomybės duomenys
			 . — Laidos duomenys / atsakomybės duomenys = gretutiniai laidos
				 duomenys / gretutiniai atsakomybės duomenys
			

. — Laidos duomenys, papildomi laidos duomenys

			 . — Laidos duomenys / atsakomybės duomenys, papildomi laidos
				 duomenys / atsakomybės duomenys
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Nustatyti šaltiniai
Duomenys, paimti iš kito šaltinio, o ne iš vieno toliau išvardytų nustatytų šaltinių,
pateikiami laužtiniuose skliaustuose, jei jie užrašomi šioje srityje. Šaltinių pirmumo
tvarka:
Spausdintiems tekstiniams ir muzikos notacijos ištekliams:
Antraštinis puslapis, pirmasis natų puslapis, kiti pradiniai lapai,
viršelis, metrika, likusioji ištekliaus dalis.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Antraštinis puslapis, antraštinio puslapio pakaitalas, kolofonas.
Kartografiniams ištekliams, įvairiarūšiams ištekliams, garso
įrašams, vaizdo įrašams, nejudantiems ir judantiems vaizdams ir
elektroniniams ištekliams:
Pats išteklius, dėklas, pridedamoji medžiaga.
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2.1.1

2.1

Laidos duomenys
Būtinas, jei prieinamas

2.1.1 			 Laidos duomenyse paprastai yra žodis laida (ar jo atitikmuo kita kalba)
arba giminingas terminas kartu su numeriu (2-oji laida ir t. t.), arba terminas, žymintis
skirtumą nuo kitų laidų (nauja laida, peržiūrėta laida, standartinė laida, laida dideliu
šriftu, ketvirtasis atspaudas, May 1970 script ir t. t.). Duomenys, kuriuose yra žodis
laida ar jo atitikmuo, nelaikomi laidos duomenimis, jei jie atspindi spausdinimo
informaciją, kaip yra leidiniuose kai kurių šalių arba kai kuriomis kalbomis. Laidos
duomenyse taip pat gali būti kitos, gramatiškai susijusios frazės, jungiančios laidą
su kitais aprašo elementais (pvz., originalo antraštė tokia forma, kaip sutrumpinta
laida …).
Jei išteklius turi keletą laidos duomenų, susijusių su ištekliaus dalimis arba komponentais
(pvz., interaktyvus multimedijos kūrinys), perrašomi duomenys, kurie susiję su
ištekliumi kaip visuma. Jei nėra jokių duomenų, susijusių su ištekliumi, jie gali būti
pateikiami 7 srityje. Laidos duomenys, kurie yra tik pridedamojoje dokumentacijoje,
nėra laikomi ištekliaus laidos duomenimis, nebent informacija dokumentacijoje rodo,
kad šie duomenys priklauso ištekliui.
		

Pavyzdžiai

			

. — 2nd ed.

			

. — 1st Carroll & Graf ed.

			

. — Revised version

			

. — 3e éd.

			

. — Ungekürzte Taschenbuchausg.

			

. — Version avec commentaires en anglais

			

.—

			

.—

Laidos duomenimis laikomos šios duomenų rūšys:
Geografiniai laidos duomenys
		
Pavyzdžiai
			

. — Northern ed.

			

. — Overseas ed.

			

. — Московский вечерний вып.

			

.—

			

.—
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Laidos specialios paskirties duomenys
		
Pavyzdžiai
			

. — Éd. pour le médecin

			
			
			

. — Managers’ ed.
.—
.—

			

.—

Specifinio formato ar fizinės formos duomenys
		
Pavyzdžiai
			

. — Airmail ed.

			

. — Braille ed.

			

. — Large print ed.

			

. — Microform ed.

			

. — CD-ROM

			
			

. — Ausg. mit Supplementen
.—

Laidos kalbos duomenys
		
Pavyzdžiai
			

. — English ed.

			
			

. — Éd. française
.—

			
			

.—
.—
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Tokie duomenys, kaip naujai išspausdinta, turi būti traktuojami kaip
laidos duomenys, jei jie reiškia ankstesnės laidos buvimą ir yra susiję
su antrašte, tačiau kaip publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t.
srities dalis, jei jie susiję su šia sritimi (žr. 4.1.8). Laidos duomenys
gali apimti informaciją apie aprašomą naują atspaudą, atspaudą ar
korektūrinį atspaudą (žr. taip pat A.2.1). Duomenys apie nepakeistus
laidos atspaudus pateikiami kaip laidos duomenys arba kaip papildomi
laidos duomenys.
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2.1.2

						Pavyzdys
							

. — The fifth impression

Muzikos notacijos ištekliams:
Jei terminas laida vartojamas nurodyti muzikos kūrinio versiją,
aranžuotę ir t. t., duomenys pateikiami 1 srityje (žr. 1.3), net jei
terminas laida vartojamas ištekliuje. Jei terminas laida vartojamas
nurodyti formą, kuria kūrinys pateiktas ištekliuje (natų formą),
duomenys pateikiami 3 srityje (žr. 3.2.1.1), net jei terminas laida
vartojamas ištekliuje. Tačiau terminas, nusakantis balso diapazoną
(pvz., žemas balsas; Ausgabe für hohe Stimme), traktuojamas kaip
laidos duomenys.
Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Įrašyto spektaklio, koncerto ir t. t. duomenys, pateikti ištekliuje ir
parodantys laidą ar versiją, iš kurios spektaklis, koncertas ir t. t. yra
įrašytas, nelaikomi laidos duomenimis, bet jie gali būti užrašomi 7
srityje.
Elektroniniams ištekliams:
Giminingi terminai, tokie kaip versija, lygis, nauja versija ar
naujinimas, gali reikšti laidos duomenis; tačiau šie terminai kartais
vartojami esminiams arba neesminiams pakitimams ištekliuje
nurodyti, todėl gali būti nepatikima nuoroda apie naują laidą.
2.1.2

Perrašymas

Laidos duomenys pateikiami vartojant terminus, kurie yra ištekliuje. Jei jie nepateikti
nustatytame šaltinyje, apskliaudžiami laužtiniais skliaustais. Gali būti vartojamos
standartinės santrumpos (žr. A.6.4). Vietoj žodžiu ar kitaip pateiktų skaitmenų rašomi
arabiški skaitmenys. Aiškinamosios frazės prie laidos duomenų yra pateikiamos, jei
laikomos būtinomis laidos identifikavimui.
Jei dalį ar visus laidos duomenis sudaro vien tik simboliai ar kitokie ženklai, kurių
negalima atgaminti turimomis priemonėmis (žr. A.9), jie pakeičiami žodžiais ar
skaitmenimis, kaip tinkamiau, laužtiniuose skliaustuose. Paaiškinimas gali būti
pateikiamas 7 srityje (žr. 7.2).
		
Pavyzdžiai
			

. — 4th revised ed.

			

. — 1. ed.
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. — 3. Aufl.

			

. — Nuova ed.

			

. — Sehr veränderte Aufl.

			

. — Ungekürzte Ausg.

			

. — Deutsche Erstausg.

			

. — Neuaufl. der deutschen Originalausg.

			

. — 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.
					Redakcinė pastaba. Duomenys pateikti kaip êêê ed. Katalogavimo
					

tarnyba negali atkurti žvaigždučių.

			

. — 2e éd. du recueil noté

			

. — Reprint ed.

			

. — Hohe Stimme (Originallage)

			

. — Ed. special

			

. — Version 3.5

			
			

.—
.—

			

.—

				Seniesiems monografiniams ištekliams:
Laidos duomenys pateikiami tiksliai pažodžiui, jei imami iš nustatyto
duomenų šaltinio. Jei laidos duomenys paimti iš bet kurio kito
šaltinio, gali būti vartojamos standartinės santrumpos, o vietoj žodžiu
ar kitaip pateiktų skaitmenų rašomi arabiški skaitmenys. Jei laidos
duomenys paimti ne iš nustatyto duomenų šaltinio, duomenų šaltinis
pateikiamas 7 srityje.
						Pavyzdžiai
							

. — The second edition

							

. — Newly imprinted and very necessary vnto all youthe
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2.1.4.1

2.1.3 			 Jei ištekliuje laidos duomenų nėra, nors žinoma, kad išteklius ženkliai
skiriasi nuo ankstesnių laidų arba jis yra reprodukcija, laužtiniuose skliaustuose gali
būti pateikiami tinkami laidos duomenys prioritetinio duomenų šaltinio kalba ir pagal
2.1.2 nuostatas. Laidos numeriais nereikia papildyti, išskyrus tuos atvejus, kai visiškai
aišku, kad išteklius turi savo vietą tarp kitų numeruotų laidų. Paaiškinimas pateikiamas
7 srityje. Alternatyviai informacija pateikiama tik 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

. — [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.]

			

.—

			

.—

2.1.4

Laidos duomenys, neperrašomi laidos srityje

2.1.4.1 		 Laidos duomenys, kurie yra kitos srities elemento (pvz., pagrindinės
antraštės ar paantraštinių duomenų) neatskiriama dalis ir traktuojami kaip to elemento
dalis (žr. 1.1.3.6, 1.3.2), nekartojami laidos srityje.
		
Pavyzdžiai
			The compact edition of the Oxford English dictionary
			bet ne The Oxford English dictionary. — Compact ed.
			bet ne The compact edition of the Oxford English dictionary. — Compact ed.
			 The compact version of Symphony
			bet ne Symphony. — Compact version
Tęsiamiesiems ištekliams:
Serialinių išteklių duomenys, parodantys tomo numeraciją ar žymenį
arba chronologines ribas (pvz., 1st edition, 1916 edition), pateikiami
3 srityje (žr. 3.3).
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Duomenys, parodantys nuolatinį peržiūrėjimą ar dažną naujinimą
(pvz., Revised edition issued every 6 months), traktuojami kaip
periodiškumas, o ne kaip laidos duomenys ir yra pateikiami 7 srityje
(žr. 7.0.3).
2.1.4.2 		 Laidos duomenys, susiję su vienu ar daugiau kūrinių, ištekliuje,
neturinčiame siejamosios antraštės, pateikiami ne laidos srityje, o 1 srityje, laikantis
priimtos skyrybos (žr. 1.1.5.2).
2.1.5

Pakitimai laidos duomenyse
Daugiadaliams monografiniams ištekliams:
Jei laidos duomenys dalyse, vėlesnėse už pirmąją, pridedami,
praleidžiami ar pakeičiami, pastaba apie tokį pakitimą pateikiama 7
srityje, jei jis laikomas svarbiu katalogo vartotojams (žr. 7.2.2).
Serialiniams ištekliams:
Jei laidos duomenys vėlesniuose numeriuose ar dalyse pridedami,
praleidžiami ar pakeičiami, pastaba apie tokį pakitimą pateikiama
7 srityje, jei jis laikomas svarbiu katalogo vartotojams (žr. 7.2.2),
išskyrus papildymus, praleidimus ar pakeitimus, kurių rezultatas yra
esminis pakitimas, dėl kurio reikia naujo aprašo (žr. A.2.6.2 (b)).
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei laidoje įvyksta esminių pakitimų, sudaromas naujas aprašas (žr.
A.2.6.3(a)). Jei įvyksta neesminių pakitimų, aprašas yra keičiamas,
o apie pakitimą pateikiama pastaba 7 srityje, jei jis laikomas svarbiu
katalogo vartotojams (žr. 7.2.2).
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2.2

2.2

Gretutiniai laidos duomenys

Gretutiniai laidos duomenys yra laidos duomenų atitikmuo kita kalba ar rašto sistema.
Jei nustatytame duomenų šaltinyje laidos duomenys yra daugiau negu viena kalba ar
rašto sistema, jie pateikiami pagrindinės antraštės kalba ir rašto sistema. Jei šio kriterijaus
negalima pritaikyti, pateikiami poligrafiškai išskirti laidos duomenys arba, jei poligrafinio
skirtumo nėra, tie, kurie pateikti pirmieji. Taip pat gali būti pateikiami gretutiniai duomenys.
		
Pavyzdžiai
			

. — Canadian ed. = Éd. canadienne

			

. — Students’ ed. = Éd. pour les étudiants

			

. — 2. prerađeno i dopunjeno izd. = 2nd revised and enlarged ed.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei nustatytame duomenų šaltinyje laidos duomenys yra daugiau
negu viena kalba ar rašto sistema, pateikiami pirmieji duomenys. Gali
būti pateikiami gretutiniai duomenys ir, jei pateikiami, jie užrašomi
kartu su atitinkamais atsakomybės duomenimis ar papildomais laidos
duomenimis tokia eilės tvarka, kokia nurodyti duomenų šaltinyje.

						Pavyzdys
							

. — Troisième edition = The third edition
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2.3

Laidos atsakomybės duomenys
Būtinas, jei prieinamas

2.3.1 			 Laidos atsakomybės duomenyse gali būti minimi asmenys ar kolektyvai,
taip pat gali būti pažymimos tokios funkcijos kaip naujos laidos redaktorius arba gali
būti įvardyti asmuo ar organizacija, atsakingi už papildomos medžiagos, priedų ir t. t.
pateikimą naujoje laidoje.
Pavyzdžiai
			

. — 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
			

.—

			

.—

2.3.2 			 Atsakomybės duomenys, priedų ir kitos papildomos medžiagos
duomenys, susiję su aprašoma laida ar su aprašomos laidos dalimis, tačiau ne su visomis
kūrinio laidomis, pateikiami laidos srityje pagal 1.4 nuostatas, jei jie yra nustatytame
duomenų šaltinyje. Jei tokių duomenų nustatytame duomenų šaltinyje nėra, jie gali
būti pateikiami 2 srityje laužtiniuose skliaustuose arba gali būti pateikiami 7 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

. — Student version / with new graphics by Gerry Herin

			

. — English language ed. / with commentary spoken by John Parrinder

2.3.3 			 1 srityje pateikiama ši informacija: a) atsakomybės duomenys, kurie
yra aiškiai susiję su pirmąja laida arba su visomis kūrinio laidomis, b) atsakomybės
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2.3.4

duomenys, kurie nėra aiškiai susiję tik su viena laida arba su keliomis laidomis, c) su
laida susijusių priedų ar kitos papildomos medžiagos duomenys.
2.3.4

Gretutiniai laidos atsakomybės duomenys

Gali būti pateikiami gretutiniai laidos atsakomybės duomenys.
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Papildomi laidos duomenys
Būtinas, jei prieinamas

2.4.1 			 Papildomi laidos duomenys pateikiami, jei ištekliuje yra formalūs
duomenys, apibūdinantys jį kaip priklausantį laidai ar laidos atspaudui arba laidai, kuri
yra pirmosios įvardytos laidos atitikmuo, arba jei ištekliaus turinys ženkliai skiriasi
nuo kitų tos pačios laidos atspaudų.
		
Pavyzdžiai
			

. — 3rd ed., reprinted 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.

			

. — Vollständige Taschenbuchausg., 1. Aufl.

2.4.2 			

Papildomi laidos duomenys perrašomi pagal 2.1.2 ir 2.1.3 nuostatas.

		
Pavyzdžiai
			

. — 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 			 Gali būti pateikiami papildomi laidos duomenys apie nepakeistą atspaudą
ar pakartotinę laidą.
		
Pavyzdžiai
			

. — 4e éd., 3e tirage

			

. — 2nd ed., 2nd printing

			

. — 2., unveränderter Neudruck der 3., völlig neubearbeitenten Aufl.

			

. — Nouvelle éd., revue et augmentée, 70e mille
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2.4.4

			

. — 3. ed., 4. rist.

			

. — Versione italiana, ristampa

			

.—

2.4.4

Gretutiniai papildomi laidos duomenys

Gali būti pateikiami gretutiniai papildomi laidos duomenys.
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Papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys
Būtinas, jei prieinamas

2.5.1 			
nuostatas.

Papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys perrašomi pagal 2.3

		
Pavyzdžiai
			 . — 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

Gretutiniai papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys

Gali būti pateikiami gretutiniai papildomų laidos duomenų atsakomybės duomenys.
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SPECIFINĖ IŠTEKLIAUS MEDŽIAGOS AR RŪŠIES SRITIS

Įžanginė pastaba
3 sritis apima duomenis, kurie yra būdingi tik tam tikrai medžiagos kategorijai arba
ištekliaus rūšiai. Informacija apie kitokią ištekliaus rūšį priskiriama toms aprašo
sritims, kurioms ji priklauso.
3 srities elementų kalba ir (arba) rašto sistema, elementų tvarka ir sričiai nustatyta
skyryba pateikiama nurodymuose, skirtuose konkrečioms išteklių rūšims, kurioms
taikoma ši sritis. Tai yra kartografiniai ištekliai (matematiniams duomenims), muzikos
notacijos ištekliai (natų formos duomenims) ir serialiniai ištekliai (duomenims apie
numeraciją).
Jei išteklius yra išteklių medžiagos ir rūšių, kurioms vartojama 3 sritis (pvz., žemėlapių
serija) derinys, arba jei pateikiami keli masteliai, 3 sritis kartojama.
Jei 3 sritis kartojama, pirmiausia pateikiama 3 sritis, kuri yra susijusi su ištekliaus
turiniu (pvz., kartografinio išteklius mastelio duomenys ar natų formos duomenys); 3
sritis serialiniams ištekliams (numeracijos duomenys) pateikiama pabaigoje.
		
Pavyzdžiai
			

. — Scale 1:250 000 ; universal transverse Mercator proj. — No. 1 (1970)-

			

. — Scores and parts. — No. 1-

			

. — Scales differ. — No. 1-

Turinys
3.1 Matematiniai duomenys (Kartografiniai ištekliai)
3.2 Natų formos duomenys (Muzikos notacija)
3.3 Numeracija (Serialiniai ištekliai)
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3.1

Matematiniai duomenys (Kartografiniai ištekliai)

Matematinių duomenų sritis apima kartografinių išteklių mastelio duomenis,
projekcijos duomenis, koordinačių ir lygiadienio duomenis.
Turinys
3.1.1 Mastelio duomenys
3.1.2 Projekcijos duomenys
3.1.3 Koordinačių ir lygiadienio duomenys
Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš projekcijos duomenis rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
C. Koordinačių ir lygiadienio duomenys apskliaudžiami viena lenktinių skliaustų pora
( ( ) ).
D. Prieš lygiadienio duomenis rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
		
Skyrybos modeliai
			

. — Mastelio duomenys

			

. — Mastelio duomenys ; projekcijos duomenys

			 . — Mastelio duomenys ; projekcijos duomenys (koordinatės ;
				 lygiadienis)
			

. — Mastelio duomenys (koordinatės ; lygiadienis)

			

. — Mastelio duomenys ; projekcijos duomenys (koordinatės)

			 . — Mastelio duomenys (koordinatės). — Mastelio duomenys
				 (koordinatės)
Nustatyti šaltiniai
Pats išteklius, dėklas, pridedamoji medžiaga. Duomenys, paimti iš kito šaltinio, o
ne iš vieno nustatytųjų, pateikiami laužtiniuose skliaustuose, jei jie užrašomi šioje
srityje.
3.1.1

Mastelio duomenys
Būtinas, jei pritaikomas

3.1.1.1 		 Mastelis pateikiamas reprezentatyviąja trupmena, išreikšta santykiu (1: ).
Prieš ir po dvitaškio tarpas nepaliekamas. Terminas mastelis arba jo atitikmuo kita
kalba ir (arba) rašto sistema gali būti užrašomas kartu su reprezentatyviąja trupmena.
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3.1.1.5

		
Pavyzdžiai
			

. — Scale 1:25 000

			

. — Escala 1:100 000

			

. — 1:1 000 000

			

. — Scale 1:5 000–1:25 000

			

. — 		

1:50 000

			

. — 		

1:100 000

3.1.1.2 		 Jei mastelis taikomas tik konkrečioms ištekliaus dalims, ta dalis, su kuria
jis susijęs, yra nurodoma.
		
Pavyzdžiai
			

. — Scale 1:3 982 200 at equator

			

. — Scale 1:59 304 960 along meridians

3.1.1.3 		 Mastelio duomenys pateikiami, kai žinomi arba apskaičiuojami, net jei
mastelis yra įtrauktas į 1 sritį.
		
Pavyzdys
			 . — 1:500 000
			Pagrindinė antraštė: France au 1:500 000
3.1.1.4 		 Jei reprezentatyvioji trupmena yra apskaičiuota pagal žodinio mastelio
duomenis, ji pateikiama laužtiniuose skliaustuose. Žodinė mastelio išraiška gali būti
perrašoma po reprezentatyviosios trupmenos.
		
Pavyzdžiai
			

. — [1:7 200]. 1 pouce pour 100 toises

			

. — Scale [1:63 360]. 1 inch to 1 mile

3.1.1.5 		 Jei nėra skaitinio ar žodinio mastelio duomenų, reprezentatyvioji
trupmena apskaičiuojama pagal brūkšnelių skalę, tinklelį (t. y. 1° platumos apytiksliai
lygus 111 kilometrų) arba groteles, arba lyginant su žinomo mastelio žemėlapiu, ir
apskliaudžiama laužtiniais skliaustais nurodant, kad tai yra apytikslė reikšmė.
		
Pavyzdžiai
			 . — [Ca 1:1 800 000]
				Redakcinė pastaba. Reprezentatyvioji trupmena apskaičiuota pagal brūkšnelių
				

skalę.

			. — Scale [ca 1:277 740]
				Redakcinė pastaba. Reprezentatyvioji trupmena apskaičiuota pagal tinklelį.
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.—

1:432 000]

			

.—

1:100 000]

3.1.1.6 		 Jei išteklius nubraižytas ar sudarytas ne pagal mastelį, mastelio duomenys
pakeičiami fraze Ne pagal mastelį arba jos atitikmeniu kita kalba.
3.1.1.7 		 Jei ištekliaus mastelis nustatytame šaltinyje nenurodytas ir katalogavimo
tarnybos nebuvo apibrėžtas, mastelio duomenys pakeičiami fraze Mastelis
nepateikiamas arba jos atitikmeniu kita kalba.
3.1.1.8 		 Jei taikomas vertikalusis mastelis, pavyzdžiui, reljefo modeliuose, jis
rašomas po horizontaliojo mastelio. Vertikalusis mastelis pažymimas kaip toks.
		
Pavyzdžiai
			

. — Scale 1:1 744 080. — Vertical scale [ca 1:96 000]

			
			
			

. — 1:100 000. — Échelle altimétrique 1:100 000
.—
1:96 000
. —			
1:100 000

3.1.1.9 		
į laipsnį.

Dangaus žemėlapių mastelis išreiškiamas kampiniu masteliu milimetrais

		
Pavyzdys
			

. — Scale 88 mm per 1°

3.1.2

Projekcijos duomenys

3.1.2.1 		 Projekcijos duomenys gali būti užrašomi, jei jie nurodyti ištekliuje. Jei
projekcijos duomenys nustatomi iš kitų šaltinių, jie gali būti pateikiami laužtiniuose
skliaustuose.
3.1.2.2 		 Projekcijos duomenis sudaro projekcijos pavadinimas. Prie projekcijos
duomenų gali būti pridedamos susijusios papildomos frazės. Paprastai tokias frazes
sudaro duomenys, susiję su aprašomo ištekliaus projekcijos ypatybėmis (pvz., apie
dienovidinius ir lygiagretes). Gali būti vartojamos standartinės santrumpos.
		
Pavyzdžiai
			

; proj. conique conforme de Lambert sécante aux parallèles 48° et 77°

			 ; proj. conique conforme de Lambert, parallèles d’échelle conservée 45°
				 et 49°
			 ; proj. de Mercator transverse universelle, ellipsoide de Clarke 1880
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3.1.3.2

; conic equidistant proj., standard parallels 40° and 21° N

			 ; transverse Mercator proj., 10 000 yards India Zone I grid, Everest
				 spheroid
			

; azimuthal equidistant proj. centered on Nicosia, N 35°10´, E 33°22´

3.1.3

Koordinačių ir lygiadienio duomenys

3.1.3.1

Koordinatės
Būtinas, jei pritaikomas ir prieinamas

Koordinatės parodo didžiausias apimamos srities ribas ir yra užrašomos, jei nurodytos
ištekliuje, arba gali būti pateikiamos, jei jos žinomos ir laikomos svarbiomis katalogo
vartotojams.
3.1.3.2 		

Žemės žemėlapių koordinatės pateikiamos tokia tvarka:

			riba, esanti labiausiai į vakarus (ilguma)
			 riba, esanti labiausiai į rytus (ilguma)
			 riba, esanti labiausiai į šiaurę (platuma)
			 riba, esanti labiausiai į pietus (platuma)
Ilguma ir platuma žymima šešiasdešimtainės sistemos (360° apskritimas) laipsniais
(°), minutėmis (´) ir sekundėmis (´´); ilguma visada skaičiuojama nuo Grinvičo
(Greenwich) pradinio dienovidinio.
Prieš ilgumų ir platumų laipsnius, minutes ir sekundes pateikiamos atitinkamos raidės
vakarams (W), rytams (E), šiaurei (N) ir pietums (S) arba jų atitikmenys kita kalba ar
rašto sistema. Dvi ilgumos ir platumos reikšmių grupės atskiriamos viena nuo kitos
pasviruoju brūkšniu, prieš ir po jo tarpas nepaliekamas. Ilgumos ar platumos reikšmių
antroji dalis atskiriama brūkšniu, prieš jį ir po jo tarpas nepaliekamas.
		
Pavyzdžiai
			

(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´´)

Kitų dangaus kūnų, tokių kaip Žemės palydovas – Mėnulis, žemėlapiai gali turėti
koordinates, atitinkančias konkretaus dangaus kūno koordinačių sistemą.
Koordinatės gali būti užrašomos kaip dešimtainiai laipsniai.
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Pavyzdys
			

(W 95.15°–W 74.35°/N 56.85°–N 41.73°)

3.1.3.3

Statusis tekėjimas ir deklinacija

Dangaus žemėlapiams kaip koordinatės pateikiamas žemėlapio centro statusis
tekėjimas arba jo vakarų ir rytų ribų statusis tekėjimas ir žemėlapio centro deklinacija
arba jo šiaurės ir pietų ribų deklinacijos.
Statusis tekėjimas žymimas ST (RA) arba atitikmeniu kita kalba, po to pateikiamos
valandos ir, jeigu reikia, minutės ir sekundės pagal 24 valandų laikrodį.
Deklinacija žymima Dekl. (Decl.) ar atitikmeniu kita kalba, po to pateikiami
šešiasdešimtainės sistemos (360° apskritimas) laipsniai (°) ir, jeigu reikia, minutės (´)
bei sekundės (´´) su pliuso ženklu (+) dangaus šiaurės pusrutuliui ir minuso ženklu (-)
dangaus pietų pusrutuliui.
Statieji tekėjimai nuo deklinacijų atskiriami pasviruoju brūkšniu, prieš ir po jo tarpas
nepaliekamas. Kai nurodomi du statieji tekėjimai ir dvi deklinacijos, kiekvienas
statusis tekėjimas arba kiekviena deklinacija su savo antrąja dalimi jungiami žodžiu
iki arba jo atitikmeniu kita kalba.
3.1.3.4

Lygiadienis

Jei pateikiamos koordinatės, gali būti taip pat pateikiami ir lygiadienio duomenys.
Lygiadienis išreiškiamas metais, prieš kuriuos rašoma lygiadienis arba jo atitikmuo
kita kalba. Papildomai nurodomi epochos duomenys, kai žinoma, kad jie skiriasi
nuo lygiadienio; šie duomenys atskiriami kableliu; epocha žymima epocha arba jos
atitikmeniu kita kalba.
		
Pavyzdžiai
			 (RA 16 h 30 min to 19 h 30 min/Decl. -16° to -49° ; equinox 1950, epoch
				 1948)
			

(RA 16 h/Decl. -23° ; equinox 1950)

			

(RA 2 h/Decl. +30° ; equinox 1950)

			

(RA 2 h 00 min to 2 h 30 min/Decl. -30° to 45° ; equinox 1950)

Žemėlapiams, kurių centras yra poliuje, nurodoma deklinacijos riba.
		
Pavyzdys
			

(Centred at South Pole/Decl. limit -60°)
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3.2

3.2.1.1

Natų formos duomenys (Muzikos notacija)

					

Būtinas, jei prieinamas

3 sritis muzikos notacijos ištekliams apima natų formos duomenis ir gretutinius natų
formos duomenis. Natų formos duomenys yra terminas arba frazė, parodanti muzikos
notacijos ištekliaus pristatymo fizinę formą. Ištekliaus fizinių vienetų ypatybės
nurodomos materialiojo aprašo srityje (žr. 5.1).
Natų formos duomenys nepateikiami kūriniams solo instrumentui arba solo
instrumentams, grojantiems vienas po kito, kūriniams vienam balsui arba vienam
balsui ir vienam akompanuojančiam instrumentui.
Turinys
3.2.1 Natų formos duomenys
3.2.2 Gretutiniai natų formos duomenys
Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš kiekvienus gretutinius natų formos duomenis rašomas lygybės ženklas su
tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
Nustatyti šaltiniai
Pats išteklius,
toliau pateikta šaltinių pirmumo tvarka: antraštinis puslapis, pirmasis natų puslapis,
kiti pradiniai lapai, viršelis, metrika, likusioji ištekliaus dalis. Duomenys, paimti iš kito
šaltinio, o ne iš ištekliaus, pateikiami laužtiniuose skliaustuose, jei jie užrašomi šioje
srityje.
3.2.1

Natų formos duomenys

3.2.1.1 		 Natų formos duomenys pateikiami terminais, kurie yra ištekliuje.
Natų formos duomenų pabaigoje pridedamos aiškinamosios frazės, jei jos laikomos
svarbiomis katalogo vartotojams. Detalesni paaiškinimai gali būti pateikiami 7 srityje
(žr. 7.3.2).
		
Pavyzdžiai
			

. — Full score

			

. — Orchester-Partitur

			

. — Partitur mit untergelegtem Klavierauszug

			

. — Score and set of parts
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. — Partition, reproduction du manuscrit de l’auteur
. — Miniature score

			

. — Partitur [und Solostimme]

Jei ištekliuje nėra natų formos duomenų, laužtiniuose skliaustuose gali
3.2.1.2
būti pateikiami tinkami duomenys pagrindinės antraštės kalba ir rašto sistema arba
katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba ir rašto sistema.
		
Pavyzdys
			

. — [Partition et parties]

3.2.2

Gretutiniai natų formos duomenys

Jei ištekliuje natų formos duomenys yra daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto
sistema, pateikiami pirmieji duomenys. Gali būti pateikiami gretutiniai duomenys.
		
Pavyzdys
			

. — Játszópartitúra = Playing score
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3.3

3.3

Numeracija (Serialiniai ištekliai)
Būtinas, jei prieinamas

Numeracijos sritis susideda iš serialinio ištekliaus pirmojo ir (arba) paskutiniojo
numerio ar dalies skaitinio žymens ir (arba) chronologinio žymens.
Datos, pateikiamos 3 srityje, gali sutapti arba nesutapti su publikavimo datomis,
pateikiamomis 4 srityje.
Jei pirmasis ir (arba) paskutinis numeris ar dalis arba jų pakaitalas neprieinami, bet
kokia informacija apie pirmąjį ir (arba) paskutinįjį numerį ar dalį gali būti pateikiama
7 srityje (žr. 7.3.3.2). 3 sritis praleidžiama, jei nei pirmasis, nei paskutinis numeris ar
dalis arba jų pakaitalas neprieinami. Jei aprašas sudaromas ne pagal pirmąjį ir (arba)
paskutinįjį numerį ar dalį, informacija apie vartojamą numerį ar numerius arba dalį ar
dalis pateikiama 7 srityje (žr. 7.9).
Numeracijos duomenys, nesusiję su pirmuoju ir (arba) paskutiniuoju numeriu ar
dalimi, gali būti taip pat pateikiami 7 srityje (žr. 7.3.3).
Aprašant faksimilinę reprodukciją ar kitą fotografinę reprodukciją, pateikiami
originalaus serialinio ištekliaus skaitinis žymuo ir (arba) chronologinis žymuo.
Turinys
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

Numeracijos srities sandara
Skaitinis žymuo
Chronologinis žymuo
Perrašymas
Gretutinė numeracijos sistema
Alternatyvi numeracijos sistema
Nauja numeracijos eilė

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Brūkšnelis (-) po serialinio ištekliaus pirmojo numerio ar dalies numerio ir (arba)
datos jungia šią numeraciją su seralinio ištekliaus paskutiniojo numerio ar dalies
numeriu ir (arba) data arba žymi, kad serialinis išteklius tęsiamas. Jei pateikiamas
tik paskutiniojo numerio ar dalies numeris ir (arba) data, prieš numerį ir (arba) datą
rašomas brūkšnelis (-).
C. Jei yra ir skaitinis žymuo, ir chronologinis žymuo, data pateikiama lenktiniuose
skliaustuose ( ( ) ) po numerio, išskyrus tuos atvejus, kai numeris yra datos padalinys.
D. Prieš antrąją ir kiekvieną kitą numeracijos sistemą (alternatyvią numeraciją ar
numeraciją kitokia kalba arba pagal skirtingą kalendorių), vartojamą tuose pačiuose
numeriuose kaip pirmasis numeris, rašomas lygybės ženklas su tarpu prieš jį ir po jo
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( = ).
E. Prieš naują numeracijos eilę rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
			Skyrybos modeliai
				 . — Pirmojo numerio ar dalies data-paskutiniojo numerio ar dalies
					 data
				

. — Pirmojo numerio ar dalies data-

				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris-paskutiniojo numerio ar
					 dalies numeris
				

. — Pirmojo numerio ar dalies numeris-

				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris (pirmojo numerio ar dalies
					 data)-paskutiniojo numerio ar dalies numeris (paskutiniojo
					 numerio ar dalies data)
				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris (pirmojo numerio ar dalies
					 data)				 . — - paskutiniojo numerio ar dalies numeris (paskutiniojo numerio ar
					 dalies data)
				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris-paskutiniojo numerio ar
					 dalies numeris = kitas pirmojo numerio ar dalies numeris-kitas
					 paskutiniojo numerio ar dalies numeris
				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris-paskutiniojo numerio ar dalies
					 numeris ; pirmojo numerio ar dalies numeris iš naujos numeracijos
					 eilės-jos paskutiniojo numerio ar dalies numeris
				 . — Pirmojo numerio ar dalies numeris-paskutiniojo numerio ar dalies
					 numeris ; duomenys apie naują eilę, jos pirmojo numerio ar dalies
					 numeris-jos paskutiniojo numerio ar dalies numeris
Nustatytas šaltinis
Pats išteklius. Duomenys, paimti iš kito šaltinio, o ne iš vieno nustatytųjų, pateikiami
laužtiniuose skliaustuose, jei jie užrašomi šioje srityje.
3.3.1

Numeracijos srities sandara

Numeracijos sritis susideda iš pirmojo numerio ar dalies skaitinio žymens ir (arba)
chronologinio žymens, po kurio seka brūkšnelis. Jei serialinis išteklius yra visas,
toliau rašomas paskutiniojo numerio ar dalies skaitinis žymuo ir (arba) chronologinis
žymuo. Jei pateikiamas ir skaitinis žymuo, chronologinis žymuo apskliaudžiamas
lenktiniais skliaustais; kitais atvejais chronologinis žymuo pateikiamas be lenktinių
skliaustų.
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3.3.2

3.3.4.1

Skaitinis žymuo

Skaitinis žymuo pateikiamas taip, kaip jis yra nurodytas, išskyrus tai, kad arabiškais
skaitmenimis pakeičiami kitokie skaitmenys arba žodžiais užrašyti skaitmenys ir keli
numeracijos lygmenys pateikiami hierarchine tvarka. Skaitinis žymuo gali apimti
raidinius ar kitus simbolius, taip pat skaitmenis. Žymens žodžiai gali būti trumpinami.
		
Pavyzdžiai
			

. — Bd. 1-

			

. — Vol. 1, no. 1-

			
			

. — Bd.-1-Bd. 70
.—
-

			

.—

3.3.3

Chronologinis žymuo

-

Chronologinis žymuo pateikiamas taip, kaip jis yra nurodytas. Žymens žodžiai gali
būti trumpinami.
		
Pavyzdžiai
			

. — 15 Jan. 1970-

			

. — Mai 1972-

			

. — 1925-

			

. — 1916 ed.-

			

. — 2e trimestre 1973-

			

. — 1980/1981-

			

. — 1936-1965

3.3.4

Perrašymas

3.3.4.1 		 Jei serialinio ištekliaus numeriai ar dalys žymimi ir skaitiniais, ir
chronologiniais žymenimis, užrašomi abu žymenys. Chronologinis žymuo pateikiamas
po skaitinio žymens lenktiniuose skliaustuose.
		
Pavyzdžiai
			

. — Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-

			
			

. — Vol. 1 (1960).—

			

.—
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3.3.4.2 		 Jei serialinis išteklius nebeleidžiamas, paskutiniojo numerio ar dalies
numeracija pateikiama po pirmojo numerio ar dalies numeracijos.
		
Pavyzdžiai
			

. — 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 		 Jei žymuo apima daugiau negu vieną numerį, mėnesį, metus ir t. t.,
kurie atskirti brūkšneliu, vietoj brūkšnelio vartojamas pasvirasis brūkšnys, kad nebūtų
painiojama su brūkšneliu, atskiriančiu pirmojo ir paskutiniojo numerio žymenis.
		
Pavyzdžiai
			 . — No. 1/2					Redakcinė pastaba. Žymuo pateiktas numeryje kaip: Number 1-2.
			 . — 1999/2000					Redakcinė pastaba. Žymuo pateiktas numeryje kaip: 1999-2000.
			 . — Aug./Sept. 1970					Redakcinė pastaba. Žymuo pateiktas numeryje kaip: August-September 1970.
3.3.4.4 		 Neišsamūs, netikslūs ar klaidingai nurodyti duomenys yra papildomi arba
taisomi įterpiant trūkstamą informaciją arba nurodant taisyklingą variantą laužtiniuose
skliaustuose.
		
Pavyzdžiai
			

. — [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 		 Jei numeraciją sudaro numeris, kuris yra datos padalinys, numeris
paprastai pateikiamas po datos.
		
Pavyzdžiai
			

. — 1971, no. 1 (Jan. 1971)-

			

. — 1967, no. 1128
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3.3.4.10

			 . — [19]85, 1					Redakcinė pastaba. Numeracija numeryje pateikta kaip: 1-85.
3.3.4.6 		 Ne Grigaliaus kalendoriaus datos užrašomos taip, kaip pateiktos
duomenų šaltinyje. Grigaliaus kalendoriaus datų atitikmenys pridedami laužtiniuose
skliaustuose, jei jie nepateikti ištekliuje.
		
Pavyzdžiai
			

. — 1353 [1979]-

			

. — No 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957])-

			

. — No 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])-

			 . — No 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-no 28 (1er absolu 85 E.P.
				 [8 sept. 1957])
3.3.4.7 		 Jei serialinis išteklius yra vieno ar daugiau kitų serialinių išteklių tęsinys
(žr. A.2.6), pateikiama naujo serialinio ištekliaus pirmojo numerio ar dalies skaitinis ir
(arba) chronologinis žymuo.
		
Pavyzdžiai
			

. — Bd. 5 (1957/63)-

			

. — 6 (1963)-

3.3.4.8 		 Jei serialinis išteklius nebeleidžiamas ir pirmojo numerio ar dalies
numeris ir (arba) data nežinoma, pateikiamas tik paskutiniojo numerio ar dalies
numeris ir (arba) data.
		
Pavyzdys
			

. — -årg. 38, n:r 4 (26. mars 1892)

3.3.4.9 		 Jei išleidus tik vieną serialinio ištekliaus numerį, toliau jis nebeleidžiamas,
numeracija pateikiama be brūkšnelio.
		
Pavyzdys
			

. — Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)

3.3.4.10 		 Jei serialinio ištekliaus pirmasis numeris ar dalis yra prieinami, bet neturi
jokios numeracijos, o vėlesniuose numeriuose ar dalyse nustatytas žymėjimo modelis,
pirmojo numerio ar dalies numeracija pateikiama pagal šį modelį. Jei informacijos
apie vėlesnių numerių ar dalių žymėjimą nėra, pirmajam numeriui ar daliai pateikiama
[No. 1]- (ar atitikmuo pagrindinės antraštės kalba) arba chronologinis žymuo, kaip
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tinkamiau.
		
Pavyzdžiai
			 . — [Pt. 1]					Redakcinė pastaba. Kiti leidiniai numeruoti: Part 2, Part 3 ir t. t.
			 . — [No. 1]			 . — [1968]					Redakcinė pastaba. Metinėms ataskaitoms tinkamesnis chronologinis
					

žymuo.

			

.—

			

.—

3.3.5

Gretutinė numeracijos sistema

-

-

Jei numerio ar dalies žymenys yra daugiau negu viena kalba ar rašto sistema, pateikiamas
žymuo, kuris yra pagrindinės antraštės kalba ir rašto sistema; jei šis kriterijus netinka,
pateikiamas pirmasis. Taip pat gali būti pateikiami gretutiniai žymenys.
		
Pavyzdžiai
			 . — Vol. 20			arba
			 . — Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20			

. — 1976, broj 1 (1 siecenj = 1 jan)-

3.3.6

Alternatyvi numeracijos sistema

Jei numeracijos sistema šaltinyje apima daugiau negu vieną skaitinių žymenų sistemą
arba apima chronologinius žymenis pagal skirtingus kalendorius, visi žymenys
pateikiami 3 srityje.
		
Pavyzdžiai
			

. — Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)- = Nr. 1-

			 . — Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1				 Nr. 24
			 . — Vol. 6, no. 2- = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969)					Redakcinė pastaba. Kiekvienas numeris tęsia dviejų prieš tai buvusių antraščių
					

			
			
			

numeraciją.

. — No 1 (13 sept. 1797
- = 27 fruct. an 7).—
.—

-

-
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3.3.7

			 . — No 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. an 5)-no 500 (4 sept. 1797 = 18
				 fruct. an 5)
3.3.7

Nauja numeracijos eilė

Jei serialiniame ištekliuje vartojama nauja numeracijos eilė, tačiau naujo aprašo
nereikia, pateikiama pirmoji numeracijos eilė, po jos naujoji numeracijos eilė. Paprastai
serialiniame ištekliuje yra apibūdinimas, toks kaip, pavyzdžiui, nauja serija, antroji
serija ir t. t., kuris rodo naują numeracijos eilę, o ne naują serialinį išteklių. Po naujos
eilės apibūdinimo, jei toks yra, dedamas kablelis ir pateikiama numeracija.
		
Pavyzdžiai
			

. — 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 (déc. 1977) ; nuova serie, 1/2
				 (sett. 1978)			

. — 1-v. 101 ; new ser., v. 1-
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4 		 PUBLIKAVIMO, PAGAMINIMO, PLATINIMO IR T. T. SRITIS
Įžanginė pastaba
Publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sritis apima publikavimo, pagaminimo
ir (arba) platinimo vietą; leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardą; publikavimo,
pagaminimo ir (arba) platinimo datą; spausdinimo ar pagaminimo vietą; spaustuvininko
ar gamintojo vardą; spausdinimo ar pagaminimo datą. Elementai apibrėžti žodyne.
Frazė publikavimas, pagaminimas, platinimas ir t. t. apima visas su ištekliais
susijusias publikavimo, pagaminimo, platinimo ir realizavimo veiklos rūšis. 4 sritis
taip pat vartojama užrašyti duomenims, susijusiems su fizine ištekliaus gamyba, bet
jie skiriasi nuo publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. veiklos net tada, kai jas
abi vykdo tas pats asmuo ar kolektyvas. Jei asmuo ar kolektyvas atlieka publikavimo,
pagaminimo, platinimo ir t. t. bei fizinės gamybos funkcijas arba kai neaišku, už ką
asmuo ar kolektyvas atsako – už publikavimą, pagaminimą, platinimą ir t. t. ar tik
už fizinę gamybą, – duomenys laikomi publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t.
duomenimis.
Šiuolaikinės leidėjo, knygų prekybininko, spaustuvininko ir platintojo funkcijos
senuosiuose monografiniuose ištekliuose dažnai neatskiriamos. Jei nenurodyta kitaip,
terminai publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta ir leidėjo, gamintojo ir
(arba) platintojo vardas vartojami leidėjo, knygų prekybininko, spaustuvininko ar
platintojo vietai ir vardui nurodyti.
Turinys
		
		
		
		
		
		

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta
Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas
Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo data
Spausdinimo ar pagaminimo vieta
Spaustuvininko ar gamintojo vardas
Spausdinimo ar pagaminimo data

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš antrąją ar kitas vietas rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ),
išskyrus atvejus, kai yra nurodytas jungiamasis žodis ar frazė.
C. Prieš kiekvieną vardą rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir po jo ( : ), išskyrus
atvejus, kai antrasis ar kiti leidėjai, gamintojai, platintojai ir t. t. sujungti jungiamuoju
žodžiu ar fraze.
D. Prieš gretutinius duomenis rašomas lygybės ženklas su tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
E. Prieš datą rašomas kablelis su tarpu po jo (, ).
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F. Brūkšnelis (-) po pirmojo numerio, dalies arba integruojamojo ištekliaus pirmosios
iteracijos publikavimo datos jungia šią datą su paskutiniojo numerio ar dalies arba
ištekliaus paskutiniosios iteracijos data arba rodo, kad išteklius tęsiamas.
G. Spausdinimo ar pagaminimo vieta, spaustuvininko ar gamintojo vardas ir
spausdinimo ar pagaminimo data (seniesiems monografiniams ištekliams, kai užrašomi
kaip duomenys, kurie skiriasi nuo publikavimo duomenų) apskliaudžiama vienais
lenktiniais skliaustais ( ( ) ). Skliaustų viduje vartojama ta pati skyryba kaip B, C ir E.
Šios srities elementai gali pasikartoti įvairiuose modeliuose, kurie taikomi aprašomam
ištekliui.
				Skyrybos modeliai
					

. — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas, data

					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas ;
						 publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas,
						data
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta ; publikavimo ar pagaminimo
						 vieta : leidėjo ar gamintojo vardas, data (spausdinimo ar pagaminimo
						 vieta : spaustuvininko ar gamintojo vardas, data)
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas,
						 data : platintojo vieta : platintojo vardas, data
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta ; publikavimo ar pagaminimo
						 vieta : leidėjo ar gamintojo vardas, data (spausdinimo ar pagaminimo
						 vieta ; spausdinimo ar pagaminimo vieta : spaustuvininko ar
						 gamintojo vardas, data)
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta = gretutiniai publikavimo ar
						 pagaminimo vietos duomenys : leidėjo ar gamintojo vardas, data
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas =
						 gretutiniai publikavimo ar pagaminimo vietos duomenys :
						 gretutiniai leidėjo ar gamintojo vardo duomenys, data
					 . — Platinimo vieta : platintojo vardas, data (spausdinimo ar pagaminimo
						 vieta : spaustuvininko ar gamintojo vardas, data)
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas,
						 data (spausdinimo ar pagaminimo vieta : spaustuvininko ar gamintojo
						 vardas)
					 . — Publikavimo ar pagaminimo vieta : leidėjo ar gamintojo vardas :
						 leidėjo ar gamintojo vardas, data
					

. — Platinimo vieta : platintojo vardas, data

					 . — Publikavimo vieta : leidėjo vardas ; pagaminimo vieta : gamintojo
						 vardas, data ; platinimo vieta : platintojo vardas, data
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Nustatyti šaltiniai
Duomenys, paimti iš kito, o ne iš vieno toliau pateiktų nustatytų šaltinių, apskliaudžiami
laužtiniais skliaustais, jei jie užrašomi šioje srityje. Tačiau, jei šios srities skirtingi
elementai pateikti skirtinguose duomenų šaltiniuose, gali prireikti šiuos elementus iš
skirtingų šaltinių jungti.
Šaltinių pirmumo tvarka:
Spausdintiems tekstiniams ir muzikos notacijos ištekliams:
Antraštinis puslapis, pirmasis natų puslapis, kiti pradiniai lapai,
viršelis, metrika, likusioji ištekliaus dalis.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Antraštinis puslapis, antraštinio puslapio pakaitalas, kolofonas.
Kartografiniams ištekliams, įvairiarūšiams ištekliams, garso
įrašams, vaizdo įrašams, nejudantiems ir judantiems vaizdams ir
elektroniniams ištekliams:
Pats išteklius, dėklas, pridedamoji medžiaga.
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Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta
Būtinas

4.1.1 			 Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta yra vietos vardas,
kuris nustatytame duomenų šaltinyje susijęs su leidėjo, gamintojo ar platintojo vardu
(žr. 4.2). Jei leidėjas, gamintojas ar platintojas neįvardytas, tai yra vieta, kurioje
išteklius buvo išleistas arba išplatintas.
			Pavyzdžiai
				

. — London

				

. — Baltimore

				

. — Москва

4.1.2 			 Jei žinoma, kad nustatytame duomenų šaltinyje esanti informacija
netiksli, taisymas gali būti pateikiamas laužtiniuose skliaustuose (žr. A.8) ir (arba)
išplėtimas pateikiamas 7 srityje (žr. 7.4.1).
			Pavyzdžiai
				 . — Dublin
				Pastaba: Žinoma, kad išleista Belfast
				 . — Paris [i.e. Leiden]
						Redakcinė pastaba. Žinoma, kad buvo išleista Leiden.
				 . — London [i.e. Agen]
			 Pastaba: Išleista Agen
				arba
				 . — London
				Pastaba: Išleista Agen
				 . — Tripilo [i.e. Dublin]
				Pastaba: Publikavimo vieta fiktyvi; identifikuota Huntington Library kaip
					Dublin
				arba
				 . — Tripilo
				Pastaba: Publikavimo vieta fiktyvi; identifikuota Huntington Library kaip
					Dublin
				 . — Zippelzerbst gedruckt durch Flachslanden [i.e. Leipzig : Johann
					 Heinrich Ellinger]
				Pastaba: Publikavimo vieta ir leidėjas fiktyvūs; leidėjas identifikuotas
					 leidėjo devize (VD17 23:321271P)
4.1.3 			 Jei daugiau negu viena vieta susijusi su to paties leidėjo, gamintojo ar
platintojo vardu, pateikiama poligrafiškai išskirta vieta arba, jei poligrafinio skirtumo
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4.1.6

nėra, pirmasis nurodytas vietos vardas. Jei poligrafinio skirtumo nėra ir vietos yra ne
eilės tvarka, pateikiama vieta, kuri laikoma svarbiausia katalogo vartotojams.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei yra dvi ar daugiau publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo
vietos ir jei antroji ir paskesnės yra gramatiškai atskirtos nuo leidėjo,
gamintojo ir (arba) platintojo vardo, visos vietos užrašomos tokia
eilės tvarka, kokia nurodytos nustatytame šaltinyje.
						Pavyzdžiai
							

. — London ; York

							

. — A Lausanne & se trouve à Paris

4.1.4 			

Gali būti pateikiamos antroji ar paskesnės vietos.

			Pavyzdžiai
				

. — London ; Chicago

				

. — Köln ; Paris

				

. — København ; Oslo

				

. — Barcelona ; Lisbon

				

. — Berlin ; Köln ; Frankfurt am Main

4.1.5 			 Jei antroji ar paskesnės vietos praleidžiamos, praleidimas gali būti
žymimas laužtiniuose skliaustuose etc. ar atitikmeniu kitais rašmenimis (žr. taip pat
4.2.4).
			Pavyzdžiai
				

. — Wien [etc.]

				

. — Москва [и др.]

				

. — London ; New York ; Paris [etc.]

				

. — Toronto [etc.]

4.1.6 			 Jei pateikiami daugiau negu vieno leidėjo ar gamintojo vardai (žr. 4.2.3),
publikavimo ar pagaminimo vieta nurodoma prieš kiekvieno leidėjo ar gamintojo
vardą, nebent ji būtų ta pati kaip pirmojo įvardyto leidėjo ar gamintojo.
			Pavyzdžiai
				 . — New York : Columbia University ; Boston : Computer Research
					 Institute
				

. — Paris : Gallimard : Julliard
137

4

ISBD 2011

4.1.7 			 Jei nurodomas ir leidėjas ar gamintojas, ir platintojas (žr. 4.2.5), platinimo
vieta pateikiama, jei ji skiriasi nuo publikavimo ar pagaminimo vietos.
			Pavyzdžiai
				. — 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]
4.1.8 			 Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta pateikiama tokia
rašybos forma ir tokiu linksniu, kaip ji nurodyta ištekliuje.
			Pavyzdžiai
				

. — V Praze

				

. — Frankfurt am Main

				

. — Pestini

				

. — Torino
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Prielinksniai prieš publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos
vardą yra įtraukiami lygiai kaip ir bet kokie kiti pridėtiniai žodžiai ar frazės,
susiję su vietos vardu ir gramatiškai nesujungti su leidėjo, spaustuvininko
ir t. t. vardu, adresu ar ženklu. Taip sujungti žodžiai ar frazės perrašomi
su leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardu (žr. 4.2.6).

						Pavyzdžiai
							

. — A Lyon

							
			
							

. — In London

							

. — Impressum ... Venetiis

							

. — Nouvelleme[n]t i[m]primee a Paris

. — Imprinted at London

							 . — London printed
									Redakcinė pastaba. Publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t.
									

duomenyse: „London printed, in the year 1742“.

Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos vardas
paimamas iš leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardo, jis
apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais.
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4.1.8

Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta ar vietos,
esančios su leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardu, perrašomos
kaip leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardo dalis ir taip pat
pateikiama kaip publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta
ar vietos laužtiniuose skliaustuose.
						Pavyzdžiai
							

. — [London] : sold by T. Richardson in London

							. — [Bresslaw] : bey Caspar Closemann, Buchhändlern in
								Bresslaw zubefinden
							. — [London] : Philadelphia printed, London reprinted for
								 C. Dilly
Jei vietos vardas yra abiejų duomenų tekste, jis užrašomas abiejose
vietose.
						Pavyzdys
						 . — In Fiorenza : stampato in Fiorenza appresso Lorenzo Torrentino
							Pastaba: Spausdinimo duomenys paimti iš kolofono
Jei ištekliuje yra nurodytas leidėjo, spaustuvininko ir t. t. adresas ar
ženklas, bet be miesto ar srities vardo, miesto vardas pateikiamas
laužtiniuose skliaustuose kaip publikavimo, pagaminimo ir (arba)
platinimo vieta, o adresas ar ženklas įtraukiamas su vardu arba kaip
leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas.
						Pavyzdžiai
							. — [London]
									Redakcinė pastaba. Publikavimo duomenyse: J. Pitts, Printer and
									

Toy Warehouse, 6 Great St. Andrew Street, 7 Dials.

						 . — [Paris]
									Redakcinė pastaba. Publikavimo duomenyse: à l’enseigne de
									

l’éléphant (Paryžiaus spaustuvininko prekybinis ženklas).

						 . — [London]
									Redakcinė pastaba. Publikavimo duomenyse: sold in St. Paul’s
									

Churchyard.

Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta pateikta tik kaip
kitos srities dalis ir čia užrašoma arba paimama ar nustatoma iš leidėjo,
gamintojo ir (arba) platintojo vardo, arba žinoma tik iš informacijos ne
šiai sričiai nustatytų duomenų šaltinių (taip pat ne iš ištekliaus šaltinių),
ji pateikiama laužtiniuose skliaustuose ir standartizuota forma, pasirinkta
katalogavimo tarnybos. Aiškinamoji pastaba gali būti pateikiama 7 srityje.
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						Pavyzdžiai
							

. — [Köln]

									Redakcinė pastaba. Standartizuota vardo forma pasirinkta
									

katalogavimo tarnybos Vokietijoje.

							 . — [London]
							Pastaba: Pagal Stationers’ register perduota Londono knygų
								 prekybininkui
							 . — [Bayreuth] : impensis Orphonatrophei Baruthini, [1738]
								 ([Bayreuth] : typis Friderici Eliae Dietzelii)
							 . — [Leipzig] : sumptibus Iohannis Fritzschi, bibl. Lips.,
								 [1674] ([Weissenfels] : literis Johannis Brühlaei, Gymn.
								 Weissenf. typogr.)
						 Pastaba: Cf. VD17 14:052745K
							
4.1.9

. — [Venetiis] : Academia Veneta

Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos papildymai

Jei manoma, kad to reikia identifikavimui, prie publikavimo, pagaminimo ir (arba)
platinimo vietos pridedamas didesnės vietos, tokios kaip šalies, valstijos ir t. t., vardas.
Jei tas vardas perrašomas iš nustatyto duomenų šaltinio, prieš jį dedamas kablelis, o jei
jis imamas iš kito šaltinio, apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais.
			Pavyzdžiai
				

. — Washington, D.C.

				

. — Cambridge, Mass.

				

. — Santiago [Chile]

				

. — London [Ontario]

				

. — Cambridge [England]

				

. — London, Ontario

				

. — New Haven [Connecticut]

				. —
				. —
Jei manoma, kad to reikia identifikavimui, prie vietos vardo pridedamas visas leidėjo,
gamintojo ar platintojo adresas. Jis apskliaudžiamas lenktiniais skliaustais, jei
perrašomas iš nustatyto duomenų šaltinio, arba laužtiniais skliaustais, jei perrašomas
iš kito šaltinio. (Žr. taip pat 4.2.8 adresams, pateiktiems kaip leidėjo ar spaustuvininko
identifikavimo dalis.)

140

ISBD 2011

4.1.11.2

			Pavyzdžiai
				

. — 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
							
							

Redakcinė pastaba. Vieta, kurioje yra Glyndebourne Festival Opera,
nežinoma (žr. 4.1.12).

				

. — Cupertino, CA (10648 Gascoigne Dr., Cupertino 95014)

				

. — Paris (66, avenue de Versailles, 75016)

4.1.10 		 Jei manoma, kad to reikia identifikavimui, laužtiniuose skliaustuose
pateikiamas alternatyvus arba pataisytas vietos vardo variantas (žr. A.8). Taisymams
vartojama santrumpa i.e. (žr. 4.1.2).
			Pavyzdžiai
				

. — Christiania [Oslo]

				

. — Lerpwl [Liverpool]

				

. — Leningrad [St. Petersburg]

				

. — Lodnon [i.e. London]

				

. — Florentiæ [Florence]

				. —
				. —
4.1.11

Gretutiniai publikavimo vietos duomenys

4.1.11.1 		 Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos vardas
nustatytame duomenų šaltinyje yra daugiau negu viena kalba arba rašto sistema, vardas
pateikiamas pagrindinės antraštės kalba ir rašto sistema. Jei šis kriterijus netinka,
pateikiama poligrafiškai išskirta vardo forma arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, ta
vardo forma, kuri nurodyta pirma.
4.1.11.2 		

Gali būti pateikiami gretutiniai duomenys.

			Pavyzdžiai
				

. — Genf = Genève

				

. — Bern = Berne

				

. — Nueva York = New York
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Seniesiems monografiniams ištekliams:
Pateikiama ta vardo forma, kuri nurodyta pirma, po to kitos vardo
formos tokia eilės tvarka, kokia nurodytos nustatytame šaltinyje.
4.1.12 		 Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos nustatytuose
duomenų šaltiniuose niekur nėra, žinomo miesto ar vietovės vardas pateikiamas
laužtiniuose skliaustuose. Jei dėl miesto ar vietovės abejojama arba nežinoma,
laužtiniuose skliaustuose gali būti pateikiamas numanomas miesto ar vietovės vardas
su klaustuko ženklu. Gali būti pridedamas didesnės vietos, tokios kaip šalis, valstija ir
t. t., vardas. Aiškinamoji pastaba gali būti pateikiama 7 srityje.
		

Pavyzdžiai

			

. — [Hamburg?]

			

. — [Evry]

			

. — [Paris]

			

. — [Prague?]

			

. — [Amsterdam?]

			

. — [Fawsley?]

			
			

. — [Portland, Maine?]
.—

			

.—

4.1.13 		 Jei negalima nustatyti miesto ar vietovės vardo, pateikiamas valstijos,
provincijos ar šalies vardas pagal tas pačias taisykles, kurios taikomos nurodant miestų
vardus.
			Pavyzdžiai
				 . — Canada
						Redakcinė pastaba. Žinoma publikavimo vieta; yra nustatytame šaltinyje.
				. — [Aragon]
						Redakcinė pastaba. Žinoma publikavimo vieta; yra už nustatyto šaltinio ribų.
				. — [Guatemala?]
						Redakcinė pastaba. Galima, bet abejotina publikavimo vieta.
4.1.14 		 Jei negalima nustatyti vietos, laužtiniuose skliaustuose pateikiama
santrumpa s.l. (sine loco) ar jos atitikmuo kitais rašmenimis.
			

Pavyzdžiai

				

. — [S.l.]
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4.1.15

				

. — [Б.м.]

				

.—

				

.—

				

.—

4.1.15 		

Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos pakitimai
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei sudaromas vienas bibliografinis aprašas ištekliui, kuris arba išleistas
daugiau negu viena fizine dalimi ir kiekvienos dalies publikavimo,
pagaminimo ir (arba) platinimo vieta publikavimo metu kinta, arba
ištekliui, kuriame yra atskiri antraštiniai puslapiai su publikavimo,
pagaminimo ir (arba) platinimo vietomis, besiskiriančiomis nuo tos,
kuri yra viso ištekliaus antraštiniame puslapyje, tai publikavimo,
pagaminimo ir (arba) platinimo vieta perrašoma iš pirmosios
arba anksčiausios dalies, o kitos dalies ar kitų dalių publikavimo,
pagaminimo ir (arba) platinimo vietos pateikiamos 7 srityje. (Žr. taip
pat 4.2.13.)

						

Pavyzdys

							. — Stuttgart ; Tübingen
							Pastaba: T. 33-40 publikavimo vietos duomenys kinta: Stuttgart;
								Augsburg
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta keičiasi
vėlesniuose numeriuose ar dalyse, naujausia vieta pateikiama
pastaboje (žr. 7.4.2), kai ji reikalinga identifikavimui ar kitais
atžvilgiais laikoma svarbia katalogo vartotojams.
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta keičiasi
vėlesnėse iteracijose, keičiamas aprašas. Ankstesnė vieta pateikiama
pastaboje (žr. 7.4.2), kai ji reikalinga identifikavimui ar kitais
atžvilgiais laikoma svarbia katalogo vartotojams.
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4.2

Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas
Būtinas

4.2.1 			 Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas atitinka asmenį ar
kolektyvą, kuris atlieka ištekliaus publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo ar
realizavimo veiklą.
Ženklo vardas, pateiktas kartu su leidėjo ar gamybos kompanijos vardu, tokiuose
ištekliuose kaip garso diskai, kasetės ir t. t., neperrašomas publikavimo, pagaminimo,
platinimo ir t. t. srityje. Tai gali būti pateikiama serijos srityje, jei ženklo vardas
laikomas serijos antrašte (žr. 6 sritį) arba ištekliaus identifikatoriaus ir įsigijimo sąlygų
srityje, jei kartu su vardu pateikiamas katalogo numeris (žr. 8.1.4).
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Šis elementas apima vieno ar daugiau leidėjų, platintojų, knygų
prekybininkų ir ištekliaus spaustuvininkų (jei yra šiam elementui
nustatytame duomenų šaltinyje) vardus kartu su jiems priklausančia
informacija apie veiklos vietas ir spausdinimo bei perspausdinimo
duomenimis.
4.2.2 			 Leidėjo ar gamintojo vardas pateikiamas tuoj pat po publikavimo ar
pagaminimo vietos, susijusios su juo nustatytame duomenų šaltinyje.
			Pavyzdžiai
				

. — London : Methuen

				

. — London : Library Association

				
		
				

. — Roazhon [Rennes] : Bremañ

				

. — [London] : Eccles Centre for American Studies

				
				

.—
.—

. — Ташкент : Фан

4.2.3 			 Jei nustatytame duomenų šaltinyje išvardyta daugiau negu vienas
leidėjas ar gamintojas, pateikiamas poligrafiškai išskirtas vardas arba, jei poligrafinio
skirtumo nėra, pirmasis vardas. Jei poligrafinio skirtumo nėra ir vardai yra ne eilės
tvarka, pateikiamas vardas, kuris laikomas svarbiausiu katalogo vartotojams.
Gali būti pateikiami antrojo ir paskesnių leidėjų ar gamintojų vardai.
			

Pavyzdžiai

				

. — London : The Times ; Edinburgh : John Bartholomew & Son
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4.2.4

				 . — 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
				 . — 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
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei viename ištekliaus šaltinyje yra daugiau negu vienas leidėjas,
gamintojas ir (arba) platintojas, paprastai perrašomi visi bet kokią
funkciją atliekančiųjų vardai tokia eilės tvarka, kokia nurodyti
šaltinyje. Jie gali būti atskirti nustatyta skyryba tik tada, kai nėra
sujungti jungiamaisiais žodžiais ar frazėmis.

4.2.4 			 Jei antrojo ar paskesnių leidėjų arba gamintojų vardai praleidžiami,
praleidimas gali būti žymimas laužtiniuose skliaustuose etc. ar atitikmeniu kitais
rašmenimis (žr. taip pat 4.1.5).
			Pavyzdžiai
				

: Evans [etc.]

				

: Payot [etc.]

				

: The Times [etc.]

				

: Evaporated Milk Association [etc.]

				

: American Association of Individual Investors [etc.]
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei manoma, kad vardų yra labai daug, duomenys gali būti trumpinami
praleidžiant visus arba kai kuriuos vardus po pirmojo. Tokiais atvejais
vartojamas daugtaškis ir po jo laužtiniuose skliaustuose pateikiama
frazė, nurodanti praleidimo turinį. Į pateikiamą frazę įtraukiamas
praleistų leidėjų, gamintojų ir (arba) platintojų ir t. t. skaičius, taip pat
praleistų vietų (jei jų daugiau negu viena) skaičius (žr. taip pat 4.2.6).
Alternatyviai praleista informacija pateikiama 7 srityje.
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Pavyzdžiai

							: chez Claude Barbin ... Jean Boudot ... George & Louis Josse
									Redakcinė pastaba. Praleisti knygų prekybininkų adresai.
							: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols
								 and Co. ... [and 26 others]
						arba
							: printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols
								 and Co. ...
							Pastaba: Kiti 26 leidėjai paminėti leidybiniuose duomenyse
							: printed for James, John and Paul Knapton ... T. Becket ...
								 T. Davies … W. Jackson in Oxford, and A. Kincaid, and
								 Company, in Edinburgh
									Redakcinė pastaba. Praleisti knygų prekybininkų adresai.
							: printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by
								 Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and
								 Needham, in London ... [and 8 others in 8 places]
						arba
						 : printed and sold by J. Newbery and C. Micklewright, also by
								 Mess. Ware, Birt, Astley, Austen, Robinson, Dodsley, and
								 Needham, in London ...
						Pastaba: Kiti 8 leidėjai ir vietos paminėti leidybiniuose duomenyse
4.2.5 			 Pateikiami žodžiai ar frazės, nurodantys asmens ar kolektyvo atliekamą
funkciją (kitokią negu vien tik leidyba). Jei įvardytas tik platintojas, ši funkcija turi
būti pateikta. Jei nustatytame duomenų šaltinyje nurodyti ir leidėjo ar gamintojo, ir
platintojo vardai, gali būti pateikiamas platintojo vardas. Jei platintojo vardas nurodytas
bet kuriame kitame šaltinyje, jis gali būti pateikiamas 7 srityje (žr. 7.4.1).
			

Pavyzdžiai

				

: 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
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4.2.6

Jei platintojo funkcija neaiškiai suformuluota, laužtiniuose skliaustuose gali būti
pridedamas žodis ar trumpa frazė, apibūdinanti veiklą.
			

Pavyzdžiai

				

: Vacation Work [distributor]

				

: Technical and Scientific Films : Film Producers Guild [distributor]

4.2.6 			 Leidėjo, gamintojo ar platintojo vardas gali būti pateikiamas sutrumpinta
forma, jei jis bus nedviprasmiškai suprantamas ir atpažįstamas.
			Pavyzdžiai
				 : Bietti
						Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip Casa editrice Bietti.
				: Художественная литература
						Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip Государственное
						

издательство Художественная литература.

				: H.M. Gousha
						
						

				

: M. Eschig

						

				

Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip Editions Max Eschig et Cie.

: Readex

						
						

				

Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip The H.M. Gousha
Company.

Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip Readex Microprint
Corporation.

: Addison-Wesley

						
						

Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip Addison-Wesley Publishing
Company.

						
						

Redakcinė pastaba. Leidėjo vardas pateiktas kaip American Chemical
Society.

			bet ne
				 : The Society

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Leidėjų, spaustuvininkų, platintojų ir t. t. vardai perrašomi tokia forma,
kokia pateikti nustatytame duomenų šaltinyje kartu su reikalingais
prieš juos esančiais žodžiais ir frazėmis (žr. taip pat 4.1.8).
						Pavyzdžiai
							

: chez Augustin Courbé

							

: en casa de Guillielmo Roville
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: 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
							Pastaba: Dveji platintojų duomenys sujungti žodžiu „chez“
								 laužtiniuose skliaustuose
							

: 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

Apibūdinimai, tokie kaip karaliaus spaustuvininkas, ir adresai gali
būti praleidžiami. Tačiau adresai pateikiami, jei jie padeda išteklių
identifikuoti, datuoti ar nustatyti ištekliaus buvimo vietą.
						Pavyzdys
							 . — A Rouen : chez Jean Oursel, rue Ecuyere, vis-à-vis la
								 rue du Petit-Puits, à l’Imprimerie du Levant
Nereikšminga informacija publikavimo, pagaminimo, platinimo
ir t. t. duomenų viduryje ar pabaigoje gali būti praleidžiama. Tokie
praleidimai žymimi daugtaškiu.
4.2.7 			 Jei visas leidėjo, gamintojo ar platintojo vardas yra pateiktas 1 srityje,
4 srityje galima pakartoti visą formą arba pateikti sutrumpintą formą. Jei išteklius
išspausdintas privačiai, jį leidžiantis asmuo ar organizacija (komercinis leidėjas ar
privati spaustuvė arba asmuo ar organizacija, kuriems išteklius buvo išspausdintas)
pateikiama kaip leidėjas.
			Pavyzdžiai
				 . — London : H. Mackeson
				Atsakomybės duomenys: by Henry Clive Mackeson
				 . — [Paris] : CEDOCAR
				Atsakomybės duomenys: Centre de documentation de l’armement
				 . — Versailles : C.N.R.A.
				Pagrindinė antraštė: Liste des périodiques reçus au Centre national des
					 recherches agronomiques
				 . — Kürten : Stockhausen
				Atsakomybės duomenys: Karlheinz Stockhausen
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4.2.7

				 . — Cleveland : Cleveland Health Museum
				Atsakomybės duomenys: Cleveland Health Museum
				 . — Québec : O.L.F.
				Atsakomybės duomenys: Office de la langue française, Centre de terminologie
				 . — Malden, MA : National Chemical Data Board
				Atsakomybės duomenys: National Chemical Data Board
				 . — [Philadelphia] : Institute for Scientific Information
				Atsakomybės duomenys: Institute for Scientific Information
				 . — [Seattle?] : G.B. Schrier
				Atsakomybės duomenys: by Gary B. Schrier
				Pastaba: „Privately printed limited edition“
				 . — Bel Air, Md. : Jack L. Shagena
				Atsakomybės duomenys: Jack L. Shagena
				Pastaba: „Privately printed by the author“
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas pateiktas tik kitoje
srityje ir čia užrašomas arba žinomas iš informacijos ne šiam
elementui nustatytų duomenų šaltinių (taip pat ne iš ištekliaus), jis
pateikiamas trumpiausia priimta forma laužtiniuose skliaustuose. Jei
duomenys paimti iš kito šaltinio, o ne iš antraštinio puslapio, šaltinis
užrašomas 7 srityje.
						Pavyzdžiai
							. — [Paris] : [Philippe Pigouchet pour Symon Vostre],
								 [25 avril 1500]
									Redakcinė pastaba. Pigouchet devizas yra antraštiniame
									
									
									

puslapyje. Antraštėje: 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
									Redakcinė pastaba. Antraštės pabaigoje: illustrated with ...
									

sculptures by Francis Barlow and are to be sold at his house.

Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas nei trumpinamas, nei
išplečiamas, kartojant ar praleidžiant duomenis apie autorių kaip leidėją.
						

Pavyzdys

							 . — Trykt udi London : af Frys, Couchman og Collier paa
								 Forfatterens egen Bekostning
									
									

Redakcinė pastaba. Išspausdinta Frys, Couchman ir Collier
paties autoriaus lėšomis; autorius Ernst Wolff.
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4.2.8

Netikslus leidėjo ar gamintojo vardas

Jei vardo vietoj pateiktas tik leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo adresas, ženklas
ar inicialai, adresas, ženklas ar inicialai perrašomi kaip leidėjo, gamintojo ir
(arba) platintojo vardas. Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas gali būti
identifikuotas, šis vardas pateikiamas laužtiniuose skliaustuose, įrašant jį po inicialų
arba pridedant prieš ar po adreso ar ženklo, kaip tinka. Aiškinamoji pastaba pateikiama
7 srityje.
			Pavyzdžiai
				 : [Jean-Pierre Costard] Rue Saint-Jean-de-Beauvais, la premiere porte
					 cochere au dessus du College
				Pastaba: Kaip leidėjas Costard nurodytas: La France littéraire / J.M.
					 Quérard
				 : prostant in Coemeterio D. Pauli [apud Abelem Swalle]
				Pastaba: Leidėjas nurodytas antraštinio lapo kitoje pusėje
				 : printed and sold [by John Evans] at No. 41, Long-Lane
				Pastaba: John Evans dirbo šiuo adresu tarp 1791 ir 1795
				 : printed by H[umphrey]. L[ownes]. for George Lathum at the Bishops
					 head in Pauls Church-yard
				Pastaba: Spaustuvininko vardas pagal ESTC S126474
4.2.9 			 Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas, paimtas ne iš
nustatytų duomenų šaltinių, o iš kito šaltinio
Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas žinomas ne iš nustatytų duomenų
šaltinių (taip pat ne iš ištekliaus šaltinių), jis pateikiamas laužtiniuose skliaustuose ir ta
forma, kuri atitinka ištekliaus datą, rašto sistemą ir kalbą. Duomenų šaltinis užrašomas
7 srityje.
			

Pavyzdys

				 : [Paul Linley and John Flaskett]
				Pastaba: Leidėjas paimtas iš Short Title Catalogue
Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas abejotinas ar nežinomas, laužtiniuose
skliaustuose gali būti pateikiamas galimas leidėjo ar gamintojo vardas (arba kelių
alternatyvių leidėjų ar gamintojų vardai) su klaustuko ženklu.
			

Pavyzdys

				

: [John Smith?]
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Pateikiamos informacijos aiškinamoji pastaba užrašoma 7 srityje.
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4.2.11

						Pavyzdys
							 : printed for the authors vse [by Nicholas Okes?]
							Pastaba: Spaustuvininkas spėjamas pagal Short title catalogue
								 (2nd ed.)
4.2.10

Gretutinis leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas

4.2.10.1 		 Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardas nustatytame duomenų
šaltinyje yra daugiau negu viena kalba arba rašto sistema, pateikiama vardo forma
pagrindinės antraštės kalba ir rašto sistema. Jei šis kriterijus netinka, pateikiama
poligrafiškai išskirta vardo forma arba, jei poligrafinio skirtumo nėra, ta forma, kuri
nurodyta pirma.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Pateikiama vardo forma, kuri nurodyta pirma, po jos kitos vardo
formos tokia eilės tvarka, kokia nurodyta šaltinyje.
						

Pavyzdys

							 : Wytisstené v Kryssstoffa Baumana, w Drazdanech =
								 Gedruckt by Christoph Baumann zu Dreßden
4.2.10.2 		
			

Gali būti pateikiami gretutiniai duomenys.

Pavyzdžiai

				 : 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
				 . — Bruxelles : Parlement européen, Direction générale des études =
					 Brussels : European Parliament, Directorate General for Research
4.2.11

Spaustuvininkas kaip leidėjo ir t. t. vardo pakaitalas

Spaustuvininko ar gamintojo vardas nepateikiamas kaip nežinomo leidėjo, gamintojo
ar platintojo vardo pakaitalas, išskyrus senuosius monografinius išteklius.
Tačiau jei asmuo ar kolektyvas atlieka ir spausdinimo, ir publikavimo, pagaminimo
ar platinimo veiklą arba jei atsakomybė yra neaiški, įvardytas spaustuvininkas ar
gamintojas laikomas taip pat ir leidėju.
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			Pavyzdžiai
				

: Imprimerie nationale

				 : Institut géographique national
						Redakcinė pastaba. Institutas yra ir leidėjas, ir gamintojas.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei spaustuvininko vardas ir (arba) adresas nurodytas nustatytame
duomenų šaltinyje su kitų leidėjų, spaustuvininkų, platintojų ir t. t.
vardais arba be jų, jis pateikiamas kaip leidėjo, spaustuvininko,
platintojo ir t. t. vardas arba kaip jo dalis.
						

Pavyzdžiai

							

: 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

Kai kuriais atvejais spaustuvininko vardas ir (arba) adresas nurodomas
nustatytame duomenų šaltinyje be leidėjo ar knygų prekybininko
vardo, adreso ar ženklo. Jei pastarasis žinomas, užrašomas po
spaustuvininko vardo ir (arba) adreso, po dvitaškio su tarpu prieš jį ir
po jo ir apskliaudžiamas laužtiniais skliaustais.
						Pavyzdys
							 : acheuee de imprimer par maistre Nicole de la Barre :
								 [chez Jean Petit]
						 Pastaba: Spausdinimo duomenys paimti iš kolofono;
								 paskutiniame lape yra knygų prekybininko Jean Petit
								 devizas
Jei leidėjo, platintojo ar knygų prekybininko vardas nežinomas, bet
spaustuvininko vardas žinomas iš informacijos, esančios už šiai sričiai
nustatytų duomenų šaltinių ribų (taip pat ir iš šaltinių, esančių už
ištekliaus ribų), jis pateikiamas laužtiniuose skliaustuose. Duomenų
šaltinis užrašomas 7 srityje.
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4.2.13

						

Pavyzdžiai

							

. — [East Molesey] : [Robert Waldegrave]
							 Pastaba: Publikavimo duomenys iš Short title catalogue
								 (2nd ed.)
							 . — [Genève] : [Cramer]
							Pastaba: Publikavimo duomenys iš Bibliothèque
								 nationale catalogue
4.2.12

Leidėjo vardas nežinomas

Jei nėra vardo, kurį galima būtų pateikti kaip leidėjo, gamintojo ar platintojo vardą,
laužtiniuose skliaustuose pateikiama santrumpa s.n. (sine nomine) ar jos atitikmuo
kitais rašmenimis.
			

Pavyzdžiai

				

: [s.n.]

				

: [б.и.]

				
				

:
:

				

:

4.2.13

Leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo vardo pakitimai
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo varde vėlesniuose
numeriuose ar dalyse atsiranda pakitimų, vėlesnio leidėjo, gamintojo
ir (arba) platintojo vardas pateikiamas pastaboje (žr. 7.4.2), jei jis
reikalingas identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomas svarbiu
katalogo vartotojams.
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei leidėjo, gamintojo ir (arba) platintojo varde vėlesnėse iteracijose
atsiranda pakitimų, keičiamas aprašas, kad atspindėtų naujausią
iteraciją. Ankstesnis vardas ar vardai pateikiami pastaboje (žr. 7.4.2),
jei jie reikalingi identifikavimui ar kitais atžvilgiais laikomi svarbiais
katalogo vartotojams.
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4.3

Publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo data
Būtinas

4.3.1 			
datos.

Pateikiama ištekliaus publikavimo, pagaminimo ar platinimo data ar

			Pavyzdžiai
				

, 1979

				 , 2003						Redakcinė pastaba. Croatica chemica acta internetinės versijos, į kurią
						

įtraukti numeriai nuo vol. 69, no. 1 (1996), publikavimo pradžios data.

4.3.2 			 Jei ta pati data tinka ir publikavimui ar pagaminimui, ir platinimui arba
daugiau negu vienam leidėjui ar gamintojui ir platintojui, ji pateikiama po paskutinio
vardo ar funkcijos duomenų.
			

Pavyzdys

				

. — New York : Sterling [etc.] ; London : distributed by Ward Lock, 1977

4.3.3 			 Jei publikavimo ar pagaminimo data skiriasi nuo platinimo datos,
kiekviena data pateikiama po atitinkamo vardo ar funkcijos duomenų.
			Pavyzdžiai
				 . — London : Educational Records, 1973 ; New York : Edcorp
					 [distributor], 1975
				 . — Seattle, Wash. : Laser Learning Technologies, 1993 ; Hardwick,
					 Vt. : Optical Transfer [distributor], 1995
4.3.4 			 Grigaliaus kalendoriaus datos pateikiamos arabiškais skaitmenimis.
Ne Grigaliaus kalendoriaus datos pateikiamos taip, kaip yra ištekliuje, laužtiniuose
skliaustuose pažymint Grigaliaus kalendoriaus datos atitikmenį, jei ją galima nustatyti.
			Pavyzdžiai
				

, 1969

				 , 5730 [1969 or 1970]
						Redakcinė pastaba. Žydų kalendorius.
				, 1398 [1977 or 1978]
						Redakcinė pastaba. Persikėlimo (Hijri) (islamo) kalendorius.
				 , an IX [1801]
						Redakcinė pastaba. Prancūzijos revoliucijos kalendorius.
				,

[1882]

						Redakcinė pastaba. Kinų karaliaus viešpatavimo metų kalendorius.
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4.3.4

				 ,
4289 [1956]
						Redakcinė pastaba. Korėjos kalendorius.
Jei ištekliuje pateiktos datos pagal skirtingus kalendorius, visos datos pateikiamos
atskiriant tarpu, lygybės ženklu, tarpu.
			

Pavyzdys

				

, an III = 1795
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Publikavimo, spausdinimo ir t. t. datos perrašomos taip, kaip jos
pateiktos ištekliuje, įtraukiant, jei yra, mėnesį ir dieną. Žodžiai ir
frazės, gramatiškai susijusios su data, tokios kaip anno ir išspausdinta ...
metais, perrašomos kaip datos elemento dalis.

						Pavyzdžiai
							

, 7 July 1766

							

, printed in the year 1742

									
									

Redakcinė pastaba. Leidybiniuose duomenyse: London, printed
in the year 1742.

Jei data sudaro vietos ar leidėjo duomenų dalį, ji užrašoma su šiais
duomenimis, taip pat pateikiama kaip publikavimo data laužtiniuose
skliaustuose. Jei data nenurodyta, bet buvo pateikta 1 arba 2 srityje,
ši data taip pat pateikiama kaip publikavimo data laužtiniuose
skliaustuose.
						

Pavyzdžiai

							 , [1744]
									Redakcinė pastaba. Publikavimo duomenyse: Printed in the year
									
									

M.DCC.XLIV. and sold at the pamphlet-shops in London and
Westminster.

							, [1795?]
									
									
									

Redakcinė pastaba. Antraštėje: 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.

Mėnesio dienos ir mėnesių pavadinimai, kurių nėra publikavimo,
pagaminimo, platinimo ir t. t. srityje, bet yra žinomi kaip
publikavimo data, pateikiami kartu su metais arabiškais skaitmenimis
ir katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba ir rašto sistema. Jei
publikavimo datos duomenys labai ilgi, pvz., jei pateikti ne
skaitmenimis, jie gali būti formalizuojami. 7 srityje pateikiama
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pastaba, patvirtinanti datos šaltinį, taip pat duomenų perrašymą, jei
tai laikoma svarbiu katalogo vartotojams.
						Pavyzdys
							 , [18 May 1507]
							Pastaba: Kolofone: Anno gratiae millesimo quingentesimo
								 septimo die vero decimoctavo Maij
					arba
							Pastaba: Data iš kolofono
Antraštiniame puslapyje arba kolofone esančios didžiosios raidės,
kurios gali atrodyti atsitiktinės, gali reikšti chronogramą, todėl turi
būti paliekamos didžiosios raidės ir nekeičiamos į mažąsias. Datos,
paimtos iš chronogramos, pateikiamos arabiškais skaitmenimis
laužtiniuose skliaustuose. 7 srityje gali būti pateikiama pastaba,
paaiškinanti datos šaltinį ir chronogramos perrašymą.
						Pavyzdžiai
							 , [1788]
							Pastaba: Data pateikta antraštės chronogramoje
									Redakcinė pastaba. Antraštėje: NoMIna CLerI IVnIorIs
									
									

HVngarICI eX benIgno faVore Caesareo regIo In arCe PosonIensI
CoLLoCatI.

							, [1694]
							Pastaba: Data pateikta chronogramoje publikavimo duomenyse
									
									
									

Redakcinė pastaba. Publikavimo duomenyse: Hamburgi Typis
Thomæ Rossii. — Anno, quo VIX fas SVperI qVæCVnqVe
MonetIs proDere nos popVLIs! ...

Datos, pateiktos romėniškais skaitmenimis, perrašomos taip, kaip yra,
be vidinių tarpų. Grigaliaus kalendoriaus metai pateikiami arabiškais
skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose.
						Pavyzdys
							 , M.DC.IIII. [1604]
							Redakcinė pastaba. Leidybiniuose duomenyse: M. DC. IIII.
Ne Grigaliaus kalendoriaus datos ir publikavimo ar spausdinimo
dienos duomenys, išreikšti kitais, ne kalendorinio mėnesio, terminais,
pateikiami taip, kaip randami ištekliuje. Šiuolaikinės chronologijos
datos ar datų atitikmenys pateikiami laužtiniuose skliaustuose.
						

Pavyzdžiai

							

, die visitationis Beatae Virginis Mariae 1497 [2 July 1497]
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4.3.5

							

, die natalis Christi 1498 [25 Dec. 1498]

							

, 1507 on the feast of Saint Luke [18 Oct. 1507]

Krikščionių eros datos, pagrįstos metų pradžios skaičiavimu ir nuo
sausio 1 d., ir nuo kitos datos, pateikiamos taip, kaip randamos, su
pasviruoju brūkšniu tarp skaitmenų. Data pagal šiuolaikinį kalendorių
gali būti pridedama laužtiniuose skliaustuose.
						

Pavyzdžiai

							

, 1690/1

							

,1690/1691 [1691]

							

, 2/13 Sept. 1750

Jei publikavimo, spausdinimo ir t. t. metai, rasti ištekliuje, pagrįsti
kalendoriniais metais, kurie neprasideda sausio 1 d., ir jei žinoma,
kad išteklius buvo publikuotas kitais metais pagal dabartinį
kalendorių, vėlesni metai pridedami laužtiniuose skliaustuose.
Julijaus kalendoriaus mėnesių datos netaisomos. Aiškinamoji pastaba
pateikiama 7 srityje.
						

Pavyzdžiai

							 , id. Mart. 1502 [15 Mar. 1503]
							Pastaba: Data pagal Julijaus kalendorių atitinka 15 March 1503
								 pagal Grigaliaus kalendorių
							 , 1641 [1642]
							Pastaba: Publikavimo metai pateikti pagal Šv. Mergelės Marijos
								 Apreiškimo kalendorių
4.3.5 			 Jei žinoma, kad ištekliuje esanti data yra netiksli ar pateikta alternatyvia
forma, ji pateikiama taip, kaip yra, ir laužtiniuose skliaustuose pateikiama pataisyta ar
alternatyvi forma.
			Pavyzdžiai
				

, 1697 [i.e. 1967]

				

, 1905 [i.e. 1950]-1970

				

, 1963 [i.e. 1971]

				

, 1892 [

1982]

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei data iš antraštinio puslapio buvo perrašyta kaip publikavimo data
ir vėlesnės publikavimo datos duomenys nurodyti ne antraštiniame
puslapyje, o kitame šaltinyje, ši data pateikiama laužtiniuose
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skliaustuose kaip taisymas ir 7 srityje pateikiama aiškinamoji
pastaba, pažymint, kad taisymas skiriasi nuo publikavimo datos ir
nėra spaudos klaidos taisymas.
						Pavyzdys
							 , 1786 [i.e. 1788]
							Pastaba: Dedikacija ir pratarmė datuota 1788
4.3.6 			 Autoriaus teisių data pridedama prie publikavimo, pagaminimo ar
platinimo datos, jei ji skiriasi nuo publikavimo datos ir laikoma svarbia katalogo
vartotojams.
			

Pavyzdžiai

				

, 1969, cop. 1937

				

, 1972, cop. 1954

				

, 1995, © 1993
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Privilegijos ar autoriaus teisių data gali būti pateikiama 7 srityje, jei ji
laikoma svarbia katalogo vartotojams.

						Pavyzdys
							 , 1720
							Pastaba: Privilegijos duomenys 4 puslapyje datuoti 1718
4.3.7 			 Jei ištekliuje nėra publikavimo, pagaminimo ar platinimo datos, vietoj jos
pateikiama autoriaus teisių data, privalomojo egzemplioriaus data arba spausdinimo ar
gamybos data. Pažymima, kokia tai yra data.
			

Pavyzdžiai

				

, © 1969

				

, 1981 printing

				

, 1986 manufacture

				 , 1960 printing						Redakcinė pastaba. Tebeleidžiamas tęsiamasis išteklius.
				 , cop. 1970						Redakcinė pastaba. Tebeleidžiamas tęsiamasis išteklius.
				, 1977
				

, 1987

				

, D.L. 2010
158

ISBD 2011

4.3.8

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei ištekliuje nėra publikavimo datos, vietoj jos laužtiniuose
skliaustuose pateikiama spausdinimo privilegijos suteikimo data arba
autoriaus teisių data, jei ji žinoma. Paaiškinimas pateikiamas 7 srityje.
						

Pavyzdys

							 , [1719?]
							Pastaba: Spausdinimo privilegija suteikta 1719, pagal
								 privilegijos duomenis 4 puslapyje
Garso įrašams:
„P“ (fonogramos) datos perrašomos kartu su garso įrašo autoriaus
teisių apsaugos ženklu ( P ), jei prieinamas, arba su raide „P“, kuri
gali būti didžioji arba mažoji.
						
					

Pavyzdžiai

, P 1982

					 , P 1985									Redakcinė pastaba. Tebeleidžiamas tęsiamasis išteklius.
					, p 1975
Įvairiarūšiams ištekliams ir elektroniniams ištekliams:
Jei yra kelios autoriaus teisių datos, susijusios su įvairiais ištekliaus
pagaminimo aspektais (pvz., skirtingos autoriaus teisių datos parašytai
programai, garso gamybai, grafikai ir dokumentacijai) ir ištekliuje
nėra publikavimo, pagaminimo ar platinimo datos, tinkančios ištekliui
kaip visumai, pateikiama paskutinė autoriaus teisių data. Nesvarbu,
kad ši data susijusi tik su vienu ištekliaus sukūrimo aspektu. (Žr. taip
pat 4.3.11.)
						

Pavyzdys

							 , cop. 1995
									Redakcinė pastaba. Parašytos programos data; kitos ankstesnės
									

autoriaus teisių datos yra garsui ir dokumentacijai.

4.3.8 			 Jei publikavimo, pagaminimo ar platinimo datos, autoriaus teisių
datos arba spausdinimo ar gamybos datos negalima nustatyti ištekliui, laužtiniuose
skliaustuose pateikiama apytikslė publikavimo, pagaminimo ar platinimo data.
Nežinomi skaitmenys datoje gali būti žymimi katalogavimo tarnybos pasirinktu
ženklu. Bet kokie įrodymai, patvirtinantys apytikslę datą, gali būti pateikiami 7 srityje.
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			Pavyzdžiai
				

, [1969?]

				

, [196-?]

				

, [1560?]

				

, [ca 1560]

				

, [not after 21 Aug. 1492]

				

, [between 1711 and 1715]

				

, [1727 or 1760]

				

, [16..]

				

, [1969?]-

				

, [196-]-

				

, [ca 1835]-

				

, [1980

1981]

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei ištekliuje nenurodyta publikavimo ar spausdinimo data, bet ją
galima nustatyti iš jame esančių įrodymų arba žinynų, tokia data
pateikiama laužtiniuose skliaustuose. Datos šaltinis nurodomas
7 srityje. Jei ištekliaus publikavimo datos negalima nustatyti,
laužtiniuose skliaustuose pateikiama apytikslė publikavimo,
spausdinimo ir t. t. data. Bet kokie ištekliuje esantys ar žinynų
įrodymai, patvirtinantys apytikslę datą, pateikiami 7 srityje.
						

Pavyzdžiai

							

, [1560?]

							

, [ca 1580]

							

, [ca 1580?]

							

, [not before 1479]

							

, [not after 21 Aug. 1492]

							

, [1727 or 1728]

							

, [between 1711 and 1749]

							

, [between 1711 and 1749?]

							
							

, [167-]
, [167-?]

							

, [16--]

							

, [16--?]
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4.3.10.2

							
							

, [1795?]

Pagrindinė antraštė: The circular letter, to the General Baptist

								

churches for the year 1795.

4.3.9 			 Autoriaus teisių data arba spausdinimo ar pagaminimo data gali būti
nurodoma po pateiktos ar apytikslės publikavimo datos.
			Pavyzdžiai
				

, [1988], cop. 1927

				

, [198-?], cop. 1927

4.3.10

Ištekliai, publikuoti keliais numeriais, dalimis, iteracijomis ir t. t.

4.3.10.1

Publikavimo pradžios data

Pateikiama anksčiausio numerio, iteracijos, tomo, dalies ar sąsiuvinio publikavimo
data, po jos dedamas brūkšnelis.
			Pavyzdžiai
				

, 1969-

				 , 1965				3 srityje: Vol. 5, no. 7 (July 1963)						Redakcinė pastaba. Publikavimo data skiriasi nuo aprėpties datos.

4.3.10.2 		

Publikavimo pabaigos data

Aprašant baigtinį išteklių, pateikiamos anksčiausio numerio, iteracijos, tomo, dalies ar
sąsiuvinio ir paskutiniojo numerio, iteracijos, tomo, dalies ar sąsiuvinio publikavimo
datos, tarp jų dedamas brūkšnelis.
			

Pavyzdžiai

				

, 1968-1973

				

, 1513-1524
Naujinamiesiems keičiamiesiems lapams:
Pateikiama paskutinio naujinimo data, jei prieinama.

						

Pavyzdys

							

, 1990-1995 [last updated 1999]

Jei ištekliaus anksčiausias numeris, iteracija, tomas, dalis ar sąsiuvinis ir paskutinis
numeris, iteracija, tomas, dalis ar sąsiuvinis publikuoti tais pačiais metais, publikavimo
data pateikiama vieną kartą.
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			Pavyzdžiai
				 , 1962
				3 srityje: Бр. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.)
				 , 1989
				3 srityje: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
				Pastaba: Daugiau numerių neišleista
4.3.10.3

Abejotinos ar nežinomos datos

Jei aprašas sudaromas iš kitų numerių ar dalių, o ne iš pirmojo ir (arba) paskutiniojo,
pirmojo ir (arba) paskutiniojo numerio ar dalies publikavimo data ar datos pateikiamos
pagal 4.3.8 nurodymus. Datos ar datų šaltinis gali būti pateikiamas 7 srityje (žr. 7.4.1).
			

Pavyzdžiai

				

, [1969?]-

				 , [2004]						Redakcinė pastaba. Data nustatyta pagal datą 3 srityje.
4.3.10.4 		

Nereguliarumai

Pastabos apie nereguliarumus ištekliaus datose, pavyzdžiui, kai mažiausiu numeriu
pažymėta dalis nėra dalis, kurios publikavimo data anksčiausia, gali būti pateikiamos
7 srityje.
4.3.11 		

Ištekliai su keliomis datomis
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei ištekliaus dalys turi atskirus antraštinius puslapius su datomis,
kurios skiriasi nuo tos, kuri yra viso ištekliaus antraštiniame puslapyje,
šios datos užrašomos 7 srityje. Tačiau, jei viena tokių datų tiksliau
nurodo faktišką publikavimo laiką negu data, priklausanti visam
ištekliui, ji turi būti pateikiama kaip taisymas pagal 4.3.5 nurodymus.
Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams ir elektroniniams
ištekliams:
Jei autoriaus teisių datos yra pateiktos kiekvienam kūriniui, esančiam
ištekliuje, tokiame kaip garso įrašas ar elektroninis išteklius, šios datos
neperrašomos publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. srityje. Jos
gali būti pateikiamos arba pastaboje apie publikavimo, pagaminimo,
platinimo ir t. t. sritį (žr. 7.4), arba turinio pastaboje (žr. 7.7); arba gali
būti taikomas daugialygio aprašo būdas, numatytas A priede.
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4.4.2

4.4

Spausdinimo ar  pagaminimo vieta

4.4.1 			 Spausdinimo ar pagaminimo vieta pateikiama, jei ji nurodyta ištekliuje
ir jei nėra žinoma publikavimo, pagaminimo ar platinimo vieta ir leidėjo, gamintojo ar
platintojo vardas.
Jei ši informacija paimta ne iš ištekliaus, ji apskliaudžiama laužtiniais skliaustais.
			Pavyzdžiai
				

. — [S.l.] : [s.n.], 1974 (Manchester : Unity Press)

				

. — [S.l.] : [s.n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)

				

. — [S.l.] : [s.n.], 1960 (Paris : impr. Michard)

				

. — [S.l.] : [s.n.], 1970 (London : High Fidelity Sound Studios)

				

. — [S.l.] : [s.n.], 1996 (Seattle : Landmark Data Systems)

				 . — [S.l.] : [s.n.], [1869?] (México : Imp. de Juan Nepomuceno del Vaele
					 [i.e. Valle])
				

.—

				

.—
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Spausdinimo ar pagaminimo vieta pateikiama tais atvejais kai
spaustuvininkas ir leidėjas gramatiškai atskirtas arba skiriasi.
Spausdinimo vieta ar vietos pateikiamos, jei jos nurodytos ištekliuje,
bet ne publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sričiai nustatytame
duomenų šaltinyje. Ši informacija gali būti pateikiama, kai jos nėra
ištekliuje, bet ji žinoma ir laikoma svarbia katalogo vartotojams.

4.4.2 			 Pasirinktinai, jei spausdinimo ar pagaminimo vieta yra pateikta
ištekliuje, ji gali būti papildomai pateikiama po vieno arba abiejų toliau pateiktų
elementų: publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos ir leidėjo, gamintojo ir
(arba) platintojo vardo.
			

Pavyzdžiai

				

. — 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)
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				 . — Urbana, III. : 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)
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Spausdinimo vieta ar vietos pateikiamos tuo pačiu būdu kaip
publikavimo, pagaminimo ir t. t. vieta ar vietos.

						Pavyzdžiai
							 . — A Paris : chez Nyon l’aîné, 1781 ([Paris] : de l’imprimerie
								 de la veuve Thiboust)
							Pastaba: Spaustuvininkas įvardytas kolofone
							 . — Francofurti : prostat apud Ionam Rosarn, 1616 ([Frankfurt]
								 : [Abraham Scultetus])
										Redakcinė pastaba. Spaustuvininkas ištekliuje neįvardytas.
							. — [Parrhisiis] : venales inveniuntur in vico sancti lacobi apud
								 Leonem Argenteum [Johannem Petit], 1508 (Parrhisiis :
								 impressae in Bellovisu [apud] Johannem Marchant)
							Pastaba: Petit vardas, vieta, data ir spausdinimo duomenys
								 paimti iš kolofono
							 . — Venundatur Parrhisiis : in vico sancti lacobi sub Leone
								 Argenteo, Jehan Petit, [ca 1509] ([Paris] : [Jean Marchant])
							Pastaba: Paskutiniame lape yra spaustuvininko devizas. Petit
								 vardas devize antraštiniame puslapyje
4.4.3 			 Jei pateikiamos kelios spausdinimo ar pagaminimo vietos, vartojama ta
pati skyryba kaip ir kelioms publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietoms.
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4.5

4.5.3

Spaustuvininko ar gamintojo vardas

4.5.1 Spaustuvininko ar gamintojo vardas pateikiamas, jei jis nurodytas ištekliuje ir
jei publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vieta ir leidėjo, gamintojo ir (arba)
platintojo vardas nežinomas.
Jei ši informacija paimta ne iš ištekliaus, ji apskliaudžiama laužtiniais skliaustais.
Pavyzdžius žr. 4.4.1.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Spaustuvininko ar gamintojo vardas pateikiamas tais atvejais kai
spaustuvininkas ir leidėjas gramatiškai atskirtas arba skiriasi.
Spausdinimo vieta ar vietos ir spaustuvininko vardas ar spaustuvininkų
vardai pateikiami, jei jie nurodyti ištekliuje, bet ne publikavimo,
pagaminimo, platinimo ir t. t. sričiai nustatytame duomenų šaltinyje.
Ši informacija gali būti pateikiama, kai jos nėra ištekliuje, bet ji
žinoma ir laikoma svarbia katalogo vartotojams.
4.5.2 			 Pasirinktinai, jei spaustuvininko ar gamintojo vardas yra pateiktas
ištekliuje, jis gali būti papildomai pateikiamas po vieno arba abiejų toliau pateiktų
elementų: publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo vietos ir leidėjo, gamintojo ir
(arba) platintojo vardo.
Pavyzdžius žr. 4.4.2.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Spaustuvininko vardas ar spaustuvininkų vardai pateikiami tuo pačiu
būdu kaip leidėjo, spaustuvininko ir t. t. vardas ar vardai.
					

Pavyzdžius žr. 4.4.2.

4.5.3 			 Jei pateikiami keli spaustuvininkų ar gamintojų vardai, vartojama ta pati
skyryba kaip ir rašant kelis leidėjų, gamintojų ir (arba) platintojų vardus.
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Spausdinimo ar pagaminimo data

4.6.1 			 Spausdinimo ar pagaminimo data gali būti pateikiama kaip elementas po
spaustuvininko ar gamintojo vardo arba pati viena. Pastaruoju atveju data paaiškinama
žodžiu ar trumpa fraze.
			Pavyzdžiai
				. — 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 : Alföldi Ny., 1978- )

				 . — Amiens : Association d’étude et de cartographie régionale, 1975
					 (Amiens : Yvert, 1976)
				

, [1980], p 1973 (manufactured 1979)

				 , 1786 (1788 reprint)
				Pastaba: Perspausdinimo data pateikta pratarmėje
				 , 1786 ([1788 reprint])
				Pastaba: Perspausdinimo data paimta iš leidėjo archyvo
				

, cop. 1960 (reprinted 1984)
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei perspausdinimo data yra nurodyta antraštiniame puslapyje, ji
užrašoma kaip publikavimo datos elemento dalis (žr. 4.3.4).
Spausdinimo data nurodoma kaip atskiras elementas tik tada, kai
ji nepateikta publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sričiai
nustatytame duomenų šaltinyje ir kai ji skiriasi nuo šios datos.

4.6.2 			 Jei spausdinimo ar pagaminimo data nurodoma vietoj nežinomos
publikavimo, pagaminimo ar platinimo datos (žr. 4.3.7), ji čia nekartojama.
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5

5 				MATERIALIOJO APRAŠO SRITIS
Įžanginė pastaba
Materialiojo aprašo srityje nurodoma apimtis, kiti fiziniai duomenys, matmenys ir
pridedamosios medžiagos duomenys. Elementai apibrėžti žodyne.
Išteklius aprašomas, kaip jis buvo išleistas leidėjo. Jei žinoma arba manoma, kad
išteklius buvo pakeistas (pvz., įrištas ar apipjaustytas) po publikavimo, 5 srityje
pateikiama informacija apie išteklių, kaip jis buvo išleistas, o informacija apie
pakeitimus traktuojama kaip susijusi su turimu egzemplioriumi ir pateikiama 7 srityje
(žr. 7.11).
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Materialiojo aprašo paskirtis – padėti identifikuoti užrašant
bibliografinį formatą, ištekliaus puslapių ar lapų bendrą skaičių ir
numeracijos eilių tvarką, taip pat, kiek įmanoma nustatyti, ištekliui
priklausančių įklijų, įdėtinių lapų skaičių ir pridedamąją medžiagą.
Be to, jis yra nedviprasmiška specifinių puslapių ar lapų nurodymo
priemonė.
Materialusis aprašas pagrįstas ištekliaus sąsiuvinių ir papildomų
lapų bendru skaičiumi, aprašant taip, kaip, manoma, jis buvo
išleistas leidėjo.
Turinys
		
		
		
		

5.1
5.2
5.3
5.4

Apimtis
Kiti fiziniai duomenys
Matmenys
Pridedamosios medžiagos duomenys

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš kitus fizinius duomenis rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir po jo ( : ).
C. Prieš matmenų duomenis rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
D. Prieš kiekvienus pridedamosios medžiagos duomenis rašomas pliuso ženklas su
tarpu prieš jį ir po jo ( + ).
E. Pridedamosios medžiagos apimtis, kiti fiziniai duomenys ir matmenys, jei
pateikiami, apskliaudžiami lenktiniais skliaustais ( ( ) ).
			Skyrybos modeliai
				

. — Specifinis medžiagos apibūdinimas (apimtis) ; matmenys
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				 . — Specifinis medžiagos apibūdinimas (apimtis) : kiti fiziniai duomenys ;
					 matmenys + pridedamosios medžiagos duomenys (pridedamosios
					 medžiagos apimtis : kiti pridedamosios medžiagos fiziniai duomenys ;
					 pridedamosios medžiagos matmenys)
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Prieš formato ir (arba) matmenų duomenis rašomas kabliataškis su
tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
Matmenys, pateikiami po formato, apskliaudžiami lenktiniais
skliaustais ( ( ) ).
Nustatytas šaltinis
Visas išteklius.
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5.1.2

5.1 			Apimtis
5.1.1 			 Pirmasis materialiojo aprašo srities elementas įvardija ir nurodo skaičių
fizinių vienetų, sudarančių išteklių, bei pateikia kitus tinkamus apimties matus.
5.1.2

Specifinis medžiagos apibūdinimas

Fizinių vienetų, sudarančių išteklių, skaičius pateikiamas arabiškais skaitmenimis su
specifiniu medžiagos apibūdinimu. Jei išteklius tebeleidžiamas arba vienetų skaičius
nežinomas, fizinių vienetų skaičius nepateikiamas. Terminai, vartojami kaip specifiniai
medžiagos apibūdinimai, nėra nustatyti ir gali būti pateikiami aprašomo ištekliaus
terminais ir aprašo kalba. Terminai gali būti trumpinami.
Pasirinktinai vienatomių spausdintų tekstų ir natų fizinių vienetų skaičius gali būti
praleidžiamas. Apimties duomenis tokiu atveju sudaro tomo paginacija (žr. 5.1.4).
			

Pavyzdžiai

				

. — 36 skaidrės

				

. — 3 stereografo ritės

				

. — 1 atlasas

				

. — 2 diagramos

				

. — 1 žml.

				

. — 1 gaublys

				

. — 2 partitūros

				

. — 4 partijos

				

. — 1 lankstinys

				

. — 1 plakatas

				

. — t.

				

. — 3 t.

				

. — 2 apl.

				

. — 1 kompiuterinis diskas

				

. — 1 CD-ROM

				

. — 1 DVD

				

. — 1 partitūra (37 p.) + 4 partijos 1 CD-ROM

				

. — 2 magnetinės juostos kasetės

				

. — 120 nr.

				

. — 2 brėžiniai

				

. — 10 atvirukų

				

. — 3 plakatai
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				. — 1 nuotrauka

				

. — 1 mikrofilmo ritė

Jei fizinių vienetų skaičius nesutampa su bibliografinių vienetų skaičiumi, 7 srityje gali
būti pateikiamas paaiškinimas, išskyrus atvejus, kai fiziškai atskirų vienetų numeracija
pateikiama antrame daugialygio aprašo lygyje (žr. A priedą) arba turinio pastaboje (žr.
7.7).
			

Pavyzdžiai

				

. — 5 t.

				Pastaba: Tomai sunumeruoti: 1, 2A, 2B, 2C, 3
				. — 5 t.
				Pastaba: 8 t. 5 tomuose
				. — 6 t.
				Pastaba: Šeštojo tomo antraštiniame puslapyje pažymėta „Bde 6-7“

Jei specifinis medžiagos apibūdinimas neperteikia tikslios fizinių laikmenų apimties,
pateikiamas sudėtinis teiginys.
			

Pavyzdžiai

				

. — 3 žml. 1 lape

				

. — 1 žml. 2 lapuose

				

. — 20 žml. 2 CD-ROM

				

. — 1 partitūra 8 tomuose

				

. — 1 atlasas 2 tomuose
Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Jei ištekliui naudoti būtina tam tikros techninės sistemos įranga ar
tam tikras formatas, ši informacija gali būti užrašoma lenktiniuose
skliaustuose po specifinio medžiagos apibūdinimo.

						

Pavyzdžiai

							

. — 1 garso kasetė (Elcaset)

							

. — 1 vaizdo kasetė (VHS)

							

. — 1 vaizdo ritė (Ampex 7003)

							

. — 1 garso diskas (Cook binaural)

							

. — 24 skaidrės (3M Talking Slide)
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5.1.3

Naujinamiesiems keičiamiesiems lapams:
Naujinamieji keičiamieji lapai aprašomi, prie specifinio medžiagos
apibūdinimo pridedant (keičiamieji lapai) arba termino atitikmenį
katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba.
						

Pavyzdžiai

							

. — t. (keičiamieji lapai)

									Redakcinė pastaba. Tebeleidžiamas.
							 . — 3 t. (keičiamieji lapai)
									Redakcinė pastaba. Baigtas leisti.

Įvairiarūšiams ištekliams:
Įvairiarūšių išteklių komponentai vardijami iš eilės ir skaičiuojami.
						Pavyzdys
							
					

. — 3 diafilmai, 1 sieninė schema, 13 uolienų ir mineralų, 1 žml.

Alternatyviai:

					a) įvairiarūšis išteklius gali būti vartojamas kaip specifinis medžiagos
					apibūdinimas;
						Pavyzdys
							
					

. — 1 įvairiarūšis išteklius

arba

					b) kiekvienam komponentui gali būti pateikiamas atskiras materialusis
					 aprašas. Šį būdą reikėtų taikyti tik tada, kai medžiagos yra nedaug ir
					 išsamus kiekvieno komponento fizinis aprašas laikomas svarbiu katalogo
					 vartotojams.
						Pavyzdys
							 . — 3 diafilmai (96 kadrai) : spalv. ; 35 mm. — 1 sieninė schema :
								 spalv. ; 48 x 90 cm, sulankst. į 24 x 15 cm. — 13 uolienų ir
								 mineralų ; dėkle 14 x 9 x 2 cm. — 1 žml. : spalv. ; 25 x 25
								 cm, sulankst. į 10 x 18 cm
5.1.3

Subvienetai

Ištekliaus subvienetų skaičius ir rūšis (t. y. puslapių, lapų, lakštų, kadrų, dalių ir t. t.
skaičius) ir (arba) (kur tinka) atkūrimo laikas (žr. 5.1.5) pateikiama po specifinio
medžiagos apibūdinimo ir apskliaudžiama lenktiniais skliaustais. Šie duomenys
pateikiami pagal 5.1.4 nurodymus.
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Pasirinktinai spausdintiems tekstams ir kai kuriems vienatomiams muzikos notacijos
ištekliams specifinis medžiagos apibūdinimas praleidžiamas, o vietoje jo pateikiamas
subvienetų skaičius ir tipas.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 lankstinys (6 p.)

				

. — 1 apl. (26 lap.)

				

. — 1 sukabinamoji lentelė (8 lap.)

				

. — 1 diafilmas (44 kadrai)

				

. — 1 diafilmas (6 dvigubi kadrai)

				

. — 4 diafilmai (220 kadrų)

				

. — 1 stereografo ritė (7 kadrų poros)

				

. — 1 partitūra (329 p.)

				

. — 1 vokalinė partitūra (259 p.)

				 . — 1 partija (32 p.)
						Redakcinė pastaba. Atskirai išleista partija.
				

. — 1 miniatiūrinė partitūra (146 p.)

				

. — 1 trumpa partitūra (21 lap.)

				

. — 1 choro knyga (240 p.)

				

. — 1 lap. (2 p.)
Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Nedaroma skirtumo tarp numeruotų ir nenumeruotų lakštų, kadrų
ir t. t. eilių (t. y. katalogavimo tarnybos pateikiami skaičiai rašomi
be laužtinių skliaustų). Jei lakštų, kadrų ir t. t. eilės numeruotos,
užrašomas kiekvienos eilės paskutinio numeruoto lakšto, kadro ir t. t.
skaitmuo, nepriklausomai nuo to, ar į šią visumą įeina nenumeruotų
eilių (pvz., antraštinių kadrų, pabaigos kadrų ir įvairių kitų kadrų,
nesusijusių su diafilmo turiniu).
Sluoksniuotoms plėvelėms:
Sluoksniuotų plėvelių rinkiniui pažymimas sluoksnių buvimo faktas,
tačiau jų skaičius gali būti praleidžiamas.

						Pavyzdžiai
							

. — 1 plėvelė (4 nepritvirtinti sluoksniai)

							

. — 12 plėvelių (sluoksniuotų)
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5.1.4.1.1

Diafilmams:
Diafilmų rinkiniui duomenys apie kadro savybes turi būti paliekami,
kur tinka, net jeigu duomenys apie kadrų skaičių neužrašomi.
Pavyzdys
							

. — 3 diafilmai (dvigubi kadrai)

Elektroniniams ištekliams:
Nuotolinės prieigos išteklių apimtis gali būti pateikiama, jei duomenys
yra žinomi ir laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Jei nesunku nustatyti, gali būti pateikiamas bendras failų dydis (baitai,
kilobaitai, megabaitai ir t. t.). Jei pateikiamas, jis apskliaudžiamas
lenktiniais skliaustais.
						

Pavyzdžiai

							

. — 1 tinklalapis

							

. — 1 srautinis garso failas

							

. — 1 srautinis vaizdo failas

							

. — 1 interneto išteklius

							

. — 1 žml. (5.2 MB) 1 CD-ROM

							

. — 3 žml. (600 kilobaitų)

									Redakcinė pastaba. Nuotolinė prieiga.

5.1.4

Paginacija16

5.1.4.1

Vieno fizinio vieneto ištekliai

5.1.4.1.1 		 Jei ištekliaus lapai numeruoti abiejose pusėse, ištekliaus apimtis
aprašoma puslapiais. Jei numeruota tik viena lapų pusė, ištekliaus apimtis aprašoma
lapais. Jei susidaro įspūdis, kad puslapių ar lapų skaičius klaidingai perteikia ištekliaus
apimtį, tai gali būti paaiškinama 7 srityje (žr. 7.5.1).
			Pavyzdžiai
				

. — 327 p.

				

. — 321 lap.

				 . — 80 p.
				Pastaba: Kita lapų pusė tuščia
16		Terminas „paginacija“ vartojamas nurodyti bet kokią puslapių, lapų, skilčių, kadrų ir t. t. eilę.
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				 . — 56 lap.
				Pastaba: Spausdinta abiejose lapų pusėse
5.1.4.1.2 		 Jei išteklių sudaro numeruotos skiltys, o ne puslapiai, apimtis nurodoma
skiltimis. Jei puslapyje yra daugiau negu dvi skiltys, tai šis faktas pažymimas 7 srityje.
			Pavyzdys
				

. — 831 sklt.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Bendras puslapių ar lapų skaičius pateikiamas laužtiniuose
skliaustuose arba gali būti pateikiamas 7 srityje.

							Pavyzdys
								

. — 840 sklt. [420] p.

							arba
								

. — 840 sklt. [210] lap.

5.1.4.1.3 		 Pateikiamas kiekvienos numeruotos eilės paskutinio numeruoto puslapio,
lapo, skilties, lakšto ar kadro skaitmuo. Arabiški ir romėniški skaitmenys užrašomi
taip, kaip yra ištekliuje. Jei puslapiai ar lapai pažymėti ne skaitmenimis, o raidėmis,
pateikiama pirma ir paskutinė raidės ir prieš jas žodis ar santrumpa, reiškianti puslapius
ar lapus.
			Pavyzdžiai
				

. — 328 p.

				

. — IV, 328 p.

				

. — 16 lap., 328 p.

				

. — 328 p., 52 sklt.

				

. — 32, 328, 40, 16 p.

				

. — P. a-h

				

. — P. A-H

				

. — Lap. A-H

				

. — P. A-H, 128 p.

Jei ištekliuje yra daugiau negu viena skirtingų rūšių skaitinė ar raidinė eilė (pvz.,
skiltys ir puslapiai), o antra ir t. t. eilė tęsia prieš tai ėjusią skaitinę ar raidinę eilę,
pateikiamas pirmas ir paskutinis antros ir t. t. eilės skaitmuo ar raidė ir prieš juos žodis
ar santrumpa, žyminti puslapius, lapus ar skiltis.
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5.1.4.1.5

			Pavyzdys

				

. — 320 sklt., p. 321-400

Jei numeracija arabiškais skaitmenimis tęsia numeraciją romėniškais skaitmenimis,
visos eilės numeracija pateikiama arabiškais skaitmenimis.
			Pavyzdys
				 . — 328 p.
						Redakcinė pastaba. 16 puslapių, numeruotų I-XVI, ir 312 puslapių,
						

numeruotų 17-328.

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei numeracija arabiškais skaitmenimis tęsia numeraciją romėniškais
skaitmenimis, visos eilės numeracija gali būti pateikiama arabiškais
skaitmenimis. Alternatyviai gali būti pateikiamos ir arabiška, ir
romėniška eilės.
							Pavyzdys
								

. — 328 p.

							arba
								. — XVI p., p. 17-328
5.1.4.1.4 		 Jei paskutinio numeruoto puslapio, lapo, skilties, lakšto ar kadro ir t. t.
skaitmuo eilėje klaidingas, jis pateikiamas taip, kaip yra ištekliuje. Tikslus skaitmuo
pateikiamas laužtiniuose skliaustuose su aiškinamąja pastaba, jei jis laikomas svarbiu
katalogo vartotojams, arba paginacijos eilės gali būti pateikiamos tiksliai nurodant
klaidos vietą.
			Pavyzdžiai
				

. — XIV, 823 [i.e. 328] p.

				Pastaba: P. 328 sunumeruotas klaidingai 823
				. — XIV, 832 [i.e. 848] p.
				Pastaba: P. 161-176 sunumeruoti pakartotinai

				arba
				. — XIV p., p.1-176, 161-832
						Redakcinė pastaba. Ankstesnio pavyzdžio alternatyva.
				. — 1 diafilmas (64 [i.e. 46] kadrai)

5.1.4.1.5 		 Nenumeruotos puslapių ar lapų eilės pateikiamos tik tada, kai jos sudaro
visą išteklių arba didelę jo dalį (bet įklijų lapams žr. 5.1.4.1.8). Jei nenumeruotos eilės
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sudaro visą išteklių arba didelę jo dalį, jos skaičiuojamos tais pačiais vienetais, kaip ir
numeruotos eilės, ir pateikiamos arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose.
			Pavyzdžiai
				

. — 329 p.

						Redakcinė pastaba. 8 nenumeruoti puslapiai ir 329 puslapiai, numeruoti 1-329.

				. — IV, [100] p.
						Redakcinė pastaba. 4 puslapiai, numeruoti I-IV, ir 100 nenumeruotų puslapių.

Jei viso ištekliaus puslapiai ar lapai nenumeruoti, tai:
a) 		 suskaičiuojami visi lapai ar puslapiai ir suma pateikiama arabiškais
skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose, žymint lapus (jei spausdinta
vienoje pusėje) arba puslapius (jei spausdinta abiejose pusėse);
			Pavyzdys
				

. — [80] lap.

		arba
b) 		 apytikriai nustatomas lapų ar puslapių skaičius ir suma nurodoma kaip
apytikslis lapų (jei spausdinta vienoje pusėje) arba puslapių (jei spausdinta
abiejose pusėse) skaičius.
			Pavyzdys
				

. — Apie 400 lap.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Visi nenumeruoti puslapiai, lapai ar skiltys, kurie sudaro išleisto
ištekliaus dalį ir neįeina į paginacijos eilės dalį, skaičiuojami pagal
kitas ištekliaus apibūdinimo taisykles. Suskaičiuojami ir tušti, ir
spausdinti puslapiai ar lapai. Tokių puslapių, lapų ar skilčių skaičius
nurodomas arabiškais skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose.

							

Pavyzdys

								

. — [8], 328 p.

										Redakcinė pastaba. 8 nenumeruoti puslapiai ir 328 puslapiai,
										

numeruoti 1-328.

Nenumeruoti puslapiai, esantys eilės pabaigoje, pateikiami arabiškais
skaitmenimis laužtiniuose skliaustuose.
							

Pavyzdžiai

								

. — 93, [3] p.

								

. — XV, [1], 160 p.
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5.1.4.1.6

Jei bet koks nenumeruotas puslapis, lapas ar skiltis yra numeruotos
eilės viduje, pateikiami jį supančios medžiagos pirmas ir paskutinis
puslapiai, lapai ar skiltys.
							Pavyzdys
									

. — 1-200, [8], 201-232 p.

Nenumeruoti puslapiai eilės pradžioje neaptariami.
							

Pavyzdžiai

									 . — 16 p.
											
Redakcinė pastaba. 3 nenumeruoti puslapiai ir 13 puslapių,
										

numeruotų 4-16.

									. — 328 p.
										
										

Redakcinė pastaba. 8 nenumeruoti puslapiai ir 320 puslapių,
numeruotų 9-328.

Tušti lapai įtraukiami į paginacijos duomenis ir pateikiami
lenktiniuose skliaustuose po paginacijos duomenų, jei jie sudaro
aprašomo ištekliaus sąsiuvinių dalį. Į duomenis gali būti įtraukiami
tik išlikusiuose egzemplioriuose pastebėti tušti lapai.
							Pavyzdžiai
									 . — IV, [100] p. (p. 99-100 tušti)
											
Redakcinė pastaba. 4 puslapiai, numeruoti I-IV, 100
										

nenumeruotų puslapių ir paskutinis tuščias lapas.

									. — IV, 96, [4] p. (paskutiniai du puslapiai tušti)
										
										

Redakcinė pastaba. Puslapiai, numeruoti I-IV, 1-96 ir 2
nenumeruoti lapai, paskutinis tuščias.

Jei negalima nustatyti visos apimties, pateikiama egzempliorių su
trūkumais apimtis, užrašant puslapių ir (arba) lapų numeraciją pagal
5.1 nuostatas. Tačiau prieš apimties duomenis arba po jų vartojamas p.
ar lap. ir pliuso ženklas (pvz., 200 + p., p. + 41-200), arba, jei išteklių
puslapiai ar lapai nenumeruoti, taikomos tokių atvejų nuostatos. Šiais
atvejais, taip pat jei viso egzemplioriaus apimtis yra numanoma,
pateikiama aiškinamoji pastaba.
Jei viso ištekliaus puslapiai ar lapai nenumeruoti, gali būti pateikiama
pastaba apie signatūras, jei jos laikomos svarbiomis katalogo vartotojams.
5.1.4.1.6 		 Jei ištekliuje yra daugiau negu trys panašiai numeruotų puslapių, lapų ar
skilčių eilės arba panašiai numeruotų puslapių eilės kartu su viena ar daugiau didesnių
nenumeruotų puslapių eilių, tai:
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a) 		 eilės susumuojamos ir nurodomas bendras skaičius su žodžiais įvairiomis
paginacijomis (ar jų atitikmeniu kita kalba);
			Pavyzdys
				 . — 1000 p. įvairiomis paginacijomis
						Redakcinė pastaba. Bet ne: 48, 53, 99, 100, 200, 410, 90 p.
				

arba

b) 		 jei viena iš eilių aiškiai yra pagrindinė, pateikiamas šios eilės skaitmuo,
o laužtiniuose skliaustuose – bendras skaičius kitų eilių, kurios yra prieš
pagrindinę ir (arba) po jos, kaip tinka;
			Pavyzdys
				

. — 400, [98] p.

						Redakcinė pastaba. Bet ne: 400, 18, 10, 22, 28, 20 p.
				arba

c) 		 specifinis medžiagos apibūdinimas ir ištekliaus apimtis aprašoma taip:
			Pavyzdžiai
				

. — 1 t. (įvairiomis paginacijomis)

				

. — 1 partitūra (įvairiomis paginacijomis)

				

. — 1 apl.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei viena iš eilių ženkliai didesnė už kitas, gali būti nurodoma šios
eilės apimtis, po kurios rašoma su įvairiomis kitomis paginacijomis.

							Pavyzdys
								 . — 1 t. (400 p. su įvairiomis kitomis paginacijomis)
										Redakcinė pastaba. Eilės: 400, 18, 12, 28 ir 20 numeruotų
										

puslapių ir 18 nenumeruotų puslapių.

5.1.4.1.7 		 Jei puslapiai, lapai, skiltys, lakštai, kadrai ir t. t. yra sunumeruoti kaip
didesnės eilės dalis, užrašomi pirmo ir paskutinio subvieneto numeriai, prieš juos
rašomas žodis ar santrumpa, nurodanti subvieneto tipą.
			Pavyzdžiai
				

. — Lap. 81-93

				

. — P. 713-797

				

. — 1 diafilmas (kadrai 120-143 (dvigubi kadrai))
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5.1.4.2.1

Jei puslapiai, lapai, skiltys, lakštai, kadrai ir t. t. yra sunumeruoti ir viduje, ir kaip
didesnės eilės dalis, užrašoma vidinė numeracija, o didesnės eilės numeracija
pateikiama 7 srityje (žr. 7.5).
			Pavyzdžiai
				 . — 1 diafilmas (24 dvigubi kadrai)
				Pastaba: Kadrai taip pat sunumeruoti 120-143
				. — 81 p.
				Pastaba: Puslapiai taip pat sunumeruoti 321-401

5.1.4.1.8 		 Jei išteklių sudaro įklijų puslapiai ar lapai arba kiti įdėtiniai lapai,
neįeinantys į pagrindinę puslapių ar lapų numeraciją, įklijų puslapių ar lapų arba kitų
įdėtinių lapų skaičius pateikiamas paginacijos eilių pabaigoje, nepaisant, ar jos yra
vienoje vietoje, ar išdėstytos per visą išteklių. Jei įklijų puslapiai ar lapai nenumeruoti,
skaičius pateikiamas laužtiniuose skliaustuose.
			Pavyzdžiai
				

. — 248 p., 24 iliustr. lap.

				

. — X, 32, 74 p., [1] iliustr. lap.

				

. — 248 p., 12 iliustr. p.

				

. — 248 p., 36 iliustr. lap., 24 iliustr. p.

				

. — 16 p., 28 žml. p.

				

. — 24 p., [16] geneal. lent. lap.

				

. — 1 partitūra (246 p., 24 iliustr. lap.)

				

. — 1 partitūra (246 p., 38 iliustr. lap., 24 iliustr. p.)

				

. — 1 vokalinė partitūra (246 p., 12 iliustr. p.)

				

. — 1 atlasas ([2] p., [32] iliustr. lap.)

5.1.4.2

Kelių fizinių vienetų ištekliai

5.1.4.2.1

Ištisinė paginacija

Jei išteklių sudaro daugiau negu vienas tos pačios fizinės formos vienetas (t. y. daugiau
negu vienas tomas, diafilmas, aplankas ir t. t.) ir subvienetai sunumeruoti iš eilės,
žymimas puslapių, lapų, lakštų, kadrų ir t. t. bendras skaičius, kaip pateikta 5.1.3.
			Pavyzdžiai
				

. — 8 t. (894 p.)

				

. — 1 partitūra 8 tomuose (894 p.)
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Jei tik pirmas vienetas turi atskirai sunumeruotą pradinių puslapių, lapų ar skilčių eilę,
esančią prieš pagrindinės eilės ištisinę puslapių, lapų ar skilčių numeraciją, pateikiama
pradinės ir pagrindinės eilės puslapių, lapų ar skilčių numeracija.
			Pavyzdys
				 . — 3 t. (XX, 804 p.)
						Redakcinė pastaba. Pradinė eilė tik pirmame tome.
Jei kiekvienas vienetas turi atskirai sunumeruotą pradinių puslapių ar lapų eilę, esančią
prieš pagrindinės eilės ištisinę puslapių ar lapų numeraciją, pradinių puslapių ar lapų
eilės susumuojamos ir laužtiniuose skliaustuose nurodomas bendras skaičius.
			Pavyzdys
				

. — 8 t. ([47], 894 p.)
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei kiekvienas vienetas turi atskirai sunumeruotą pradinių puslapių,
lapų ar skilčių eilę, esančią prieš pagrindinės eilės ištisinę puslapių,
lapų ar skilčių numeraciją, visos eilės gali būti užrašomos 7 srityje.

							Pavyzdys
								 . — 3 t.
								Pastaba: Tomų paginacija: t. 1: XX, 200 p.; t. 2: XX p.,
								 p. 201-512; t. 3: XXI, [1] p., p. 513-896
5.1.4.2.2 		

Keletas paginacijų

Jei išteklius susideda iš keleto fizinių vienetų ir tie vienetai susideda iš atskirai
sunumeruotų subvienetų (puslapių, lapų, kadrų ir t. t.) eilių, subvienetų skaičius gali
būti papildomai pateikiamas prie vienetų skaičiaus lenktiniuose skliaustuose, jei jie
laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
			Pavyzdžiai
				

. — 3 diafilmai (60, 52, 58 kadrai)

				

. — 2 sukabinamosios lentelės (6, 8 lap.)

				

. — 12 diafilmų

				

. — 5 t. (31, 33, 49, 37, 18 p.)

				

. — 2 apl. (12, 18 lap.)

				

. — 1 partitūra 5 tomuose (31, 33, 49, 37, 18 p.)

				

. — 1 vokalinė partitūra 2 tomuose (X, 210 p.; V, 310 p.)

				

. — 3 t. (VI, 310 p.; VI, 434 p.; VIII, 492 p.)
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5.1.5.3

				. — 3 t. (VI, 310 p., 20 iliustr. lap.; VIII, 432 p., 32 iliustr. lap.; X, 490 p.,

					

52 iliustr. lap.)

Jei manoma, kad reikia pažymėti įklijas, o ne kiekvieno tomo paginaciją, tai gali būti
pateikiama lenktiniuose skliaustuose.
			Pavyzdys
				

. — 4 t. (su 24 iliustr. lap.)

5.1.5

Atkūrimo laikas

5.1.5.1 		 Bet kokio ištekliaus, kuriam būdingas neatsiejamas trukmės aspektas,
apimtis užrašoma nurodant atkūrimo laiką.
Pasirinktinai kino filmams ir vaizdo įrašams prie atkūrimo laiko duomenų gali būti
pridėtas fizinis juostos ilgis.
			

Pavyzdys

				

. — 1 filmo ritė (22 min., 577 m)

5.1.5.2 		 Paprastai užrašomas viso ištekliaus atkūrimo laikas. Jis užrašomas
taip, kaip pateiktas ištekliuje, jo dėkle arba pridedamojoje medžiagoje. Jei trukmė
nepažymėta, gali būti užrašomas apytikslis atkūrimo laikas. Jei negalima pateikti nei
tikslių, nei apytikslių atkūrimo laiko duomenų, šie duomenys praleidžiami.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 vaizdo kasetė (U-matic) (apie 60 min.)

				

. — 1 garso ritė (37 min., 18 sek.)

				

. — 1 garso kasetė (90 min.)

				

. — 1 garso diskas (apie 50 min.)

				

. — 1 filmo kilpa (4 min., 20 sek.)

				

. — 1 DVD-Video (114 min.)

				

. — 1 srautinis garso failas (14 min.)

				

. — 1 srautinis vaizdo failas (58 min.)

5.1.5.3 		 Jei išteklius susideda iš keleto tos pačios fizinės formos vienetų (t. y.
keleto diskų, kasečių ir t. t.), kurių kiekvienas turi savo atkūrimo laiko duomenis,
atskirų vienetų atkūrimo laikas užrašomas vietoj viso ištekliaus atkūrimo laiko.
			

Pavyzdžiai

				

. — 3 garso ritės (25, 30, 27 min.)
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. — 2 garso kasetės (30, 90 min.)

				

. — 3 garso diskai (50, 55, 50 min.)

5.1.5.4 		 Jei išteklių sudaro du arba daugiau kūrinių, atskirų kūrinių atkūrimo
laikas, jei pažymėtas ištekliuje, užrašomas 7 srityje (žr. 7.10.1). Tokia pastaba gali būti
sujungta su turinio pastaba (žr. 7.7). Jei atskirų kūrinių atkūrimo laikas užrašomas 7
srityje, viso ištekliaus atkūrimo laikas materialiojo aprašo srityje gali būti praleidžiamas.
5.1.6

Ištekliai, išleisti sąsiuviniais

Jei išteklius leidžiamas sąsiuviniais, kuriuos numatyta įrišti į vieną ar daugiau fizinių
vienetų, tai puslapių, lapų ir (arba) tomų skaičius nurodomas terminais, atitinkančiais
jo galutinę formą, su pastaba, pažyminčia, kad jis buvo išleistas sąsiuviniais.
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5.2.3.2

5.2

Kiti fiziniai duomenys

5.2.1 			 Antrasis materialiojo aprašo srities elementas yra kitų ištekliaus
fizinių savybių duomenys, tokie kaip gamybos būdas, spalva, medžiaga, iš kurios
išteklius pagamintas, ir t. t. Bet kokios savybės, suprantamos iš specifinio medžiagos
apibūdinimo, gali būti praleidžiamos; pavyzdžiui, gali būti praleidžiamas garso
buvimas garso įraše arba iliustracijų buvimas vaizdiniame ištekliuje.
Specifikacijos, sudarančios kitus fizinius duomenis, nurodomos, kaip tinka konkrečiu
atveju, toliau pateikta tvarka.
5.2.2

Medžiagos sudėtis

Gali būti pateikiami žodis arba frazė, apibūdinantys medžiagą, iš kurios išteklius
padarytas.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 gaublys : medis

				

. — 1 garso ritė (27 min.) : popierius

				

. — 1 diorama : įvairi medžiaga

				

. — 1 mikrofilmo ritė : diazo

				

. — 1 filmo ritė (11 min.) : nitratas

				

. — 1 žml. : plėvelė

5.2.3

Iliustracijų buvimas

5.2.3.1 		 Jei išteklius iliustruotas, santrumpa iliustr. (ar jos atitikmuo kita kalba)
gali būti pateikiama po specifinių medžiagos duomenų. Į smulkias iliustracijas galima
nekreipti dėmesio.
			

Pavyzdys

				

. — 8 t. : iliustr.

5.2.3.2

Skirtingų rūšių iliustracijos

Konkrečios iliustracijų rūšys (pvz., žemėlapiai, planai, faksimilės, portretai, natos)
gali būti tiksliai nusakytos po santrumpos iliustr. (ar jos atitikmens).
			

Pavyzdžiai

				

: iliustr., žml.

				

: iliustr., faks.

Jei nurodomos konkrečios iliustracijų rūšys, kurios yra vienintelės iliustracijos
ištekliuje, santrumpa iliustr. (ar jos atitikmuo) praleidžiama.
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			Pavyzdžiai

				

: žml., planai

				

: faks.

5.2.3.3

Iliustracijų skaičius

Gali būti pateikiamas iliustracijų ar konkrečių iliustracijų rūšių skaičius.
			

Pavyzdžiai

				

: 31 iliustr.

				

: iliustr., 17 faks.

				

: 12 žml.

Jei išteklių sudaro daugiausia iliustracijos arba vien iliustracijos, tai gali būti užrašoma
iliustracijų duomenyse.
			

Pavyzdžiai

				

: tik iliustr.

				

: daugiausia žml.

				

: daugiausia iliustr.

5.2.4 			

Spalvos buvimas

5.2.4.1 		

Tekstai su iliustracijomis

Jei kai kurios arba visos iliustracijos yra spalvotos, tai gali būti užrašoma. Jei tik kai
kurios iliustracijos yra spalvotos, ši informacija gali būti pateikiama lenktiniuose
skliaustuose.
			

Pavyzdžiai

				

: spalv. iliustr.

				

: iliustr., 31 spalv. žml.

				

: iliustr. (kai kurios spalv.)

				

: 31 žml. (kai kurie spalv.)

5.2.4.2

Vaizdo ištekliai

Vaizdo ištekliaus spalvos apibūdinimai pateikiami, kaip tinka. Vartojamos santrumpos
spalv. arba nespalv. (ar jų atitikmenys kita kalba) arba išvardijamos ne daugiau kaip
trys būdingos spalvos. Jei ištekliuje yra spalvinių ir nespalvinių epizodų, jis atitinkamai
aprašomas. Po duomenų gali būti įterpiamos trumpos aiškinamosios frazės lenktiniuose
skliaustuose. Mikroskopų skaidrėms pažymima, ar jos dažytos.
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5.2.6.1

			Pavyzdžiai
				

: spalv.

				

: nespalv.

				

: medis, mėlyna ir balta

				

: plėvelė, spalv.

				

: dažyta

				

: spalv. su nespalv. epizodais

				

: spalv. ir nespalv.

				

: spalv. (Ektachrome)

				

: spalv. (PAL)

5.2.4.3

Elektroniniai ištekliai

Jei išteklius rodomas dviem ar daugiau spalvų arba žinoma kad jis atkuria dvi ar
daugiau spalvų, pateikiama santrumpa spalv. ar jos atitikmuo kita kalba.
			

Pavyzdžiai

				

. — 2 elektroninės juostos kasetės : spalv.

				

. — 2 CD-I : spalv., gars.

				

. — 1 CD-ROM : spalv ir nespalv.

5.2.5

Sumažinimo santykis (Mikroformos)

5.2.5.1 		 Sumažinimo santykis pateikiamas mikroformoms. Kur galima, santykis
išreiškiamas skaičiais.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 mikrofilmo ritė : diazo, 14x

				

. — 6 mikrofišos : sidabro halogenidas, 150x

5.2.5.2 		 Terminai mažas sumažinimas (iki 15x), didelis sumažinimas (31x–60x),
labai didelis sumažinimas (61x–90x) ir ypač didelis sumažinimas (91x ir daugiau)
arba jų atitikmenys kita kalba ar rašto sistema vartojami tais atvejais, kai sumažinimo
santykio negalima tiksliai apibrėžti.
5.2.6

Garso buvimas ar nebuvimas

5.2.6.1 		 Santrumpos gars. (garsinis) arba begars. (begarsis) (ar jų atitikmenys
kita kalba) pateikiamos tai medžiagai, kurioje garsas yra integralus elementas, o iš
specifinio medžiagos apibūdinimo nėra visiškai aišku, ar garsas yra.
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			Pavyzdžiai

				

. — 1 filmo ritė (20 min.) : nespalv., begars.

				

. — 1 vaizdo kasetė (U-matic) (30 min.) : spalv., gars.

				

. — 1 elektroninis diskas : gars.

5.2.6.2 		 Po duomenų gars. lenktiniuose skliaustuose gali būti įterpiamos trumpos
aiškinamosios frazės.
			

Pavyzdys

				

. — 1 vaizdo kasetė (Beta) (120 min.) : spalv., gars. (Beta HiFi)

5.2.6.3 		 Pasirinktinai medžiagai (pvz., skaidrėms), kurioje integralus garsas
pasitaiko tik išimtiniais atvejais, jo nebuvimas gali būti žymimas begars.
5.2.7

Kitos techninės specifikacijos

5.2.7.1

Kadro padėtis

Mikrofilmo ritėms, mikrofilmo atraižoms ir diafilmams pateikiami duomenys apie
kadro padėtį.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 mikrofilmo ritė : kino forma

				

. — 3 mikrofilmo atraižos : diazo, komikso forma

				

. — 1 diafilmas (42 dvigubi kadrai) : komikso forma

5.2.7.2

Reprodukcijos procesas ar būdas

Gali būti pateikiamos bet kokios nejudančio vaizdo reprodukcijos proceso ar būdo
detalės.
			

Pavyzdys

				

. — 1 raižinys : sausoji adata, akvatinta

5.2.7.3

Atkūrimo greitis

Ištekliaus atkūrimo greitis pateikiamas atitinkamais terminais.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 garso diskas : 33 1/3 aps./min.

				

. — 1 garso ritė (100 min.) : 19 cm/sek.

				

. — 2 vaizdo diskai (24 min.) : 1500 aps./min.
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5.2.7.10

5.2.7.4

Įrašymo būdas

Pateikiamas analoginio garso disko įrašymo būdas, jei jis žinomas.
			Pavyzdys
				

. — 1 garso diskas : 78 aps./min., akustinis

5.2.7.5

Griovelio kryptis

Pateikiama analoginio garso disko griovelio kryptis, jei ji žinoma.
			Pavyzdys
				

. — 1 garso diskas : 78 aps./min., vertikali

5.2.7.6

Griovelio dydis

Pateikiamas analoginio garso disko griovelio dydis, jei jis žinomas.
			

Pavyzdys

				

. — 1 garso diskas : 33 1/3 aps./min., stambus

5.2.7.7

Takelių skaičius

Pateikiamas juostos takelių skaičius.
			Pavyzdys
				

. — 1 garso ritė (100 min.) : 19 cm/sek., 2 takeliai

5.2.7.8

Takelio konfigūracija

Pažymima garso ritės, įrašytos keturiuose ar daugiau takelių, takelių konfigūracija.
			Pavyzdys
				

. — 1 garso ritė (90 min.) : 19 cm/sek., 4 takeliai, gretimi

5.2.7.9

Garso kanalų skaičius

Pateikiamas garso kanalų skaičius.
			

Pavyzdžiai

				

. — 1 garso diskas : 33 1/3 aps./min., mono

				

. — 1 garso ritė (50 min.) : 38 cm/sek., 2 takeliai, stereo

5.2.7.10

Lyginimas

Gali būti pateikiamas taikomas garso lyginimas, jei jis žinomas.
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			Pavyzdys
				

. — 1 garso ritė (45 min.) : 19 cm/sek., 4 takeliai, NAB

5.2.7.11 		

Triukšmo redukavimas

Gali būti pateikiamas taikomas triukšmo redukavimas, jei jis žinomas.
			

Pavyzdys

				

. — 1 garso kasetė (60 min.) : Dolby processed

Techninių specifikacijų ir pramonės normų garso įrašams lentelė
Ši lentelė rodo, kurios specifikacijos tinka kiekvienam garso įrašo tipui. Specifikacijos,
kurios yra vartojamos, pažymėtos V, o nevartojamos – N/V. Jei yra tam tikra
specifikacijos ir įrašo tipo norma, ji pateikta po raidės V.
Tinkančios specifikacijos, išvardytos lentelėje, pateikiamos tokia tvarka, kokia
jos nurodytos toliau. Tačiau jei pramonės norma yra įrašyta lentelėje, specifikacija
pateikiama tik tada, kai ji skiriasi nuo tos normos.
Analoginis  diskas
78 aps./min.
Kiti
greičiai

					

Specifikacija

Greitis				 V 			 V
												

Optinis
diskas

1,4
m/sek.

Ritė

V
		

Kasetė
(cassette)		

Kasetė
(cartridge)

V: 4,76		
cm/sek. 		

V: 9,5
cm/sek.

Įrašymo 			
būdas 			

V:				
elektra 		

V:			
elektra

N/V

N/V

N/V 		

N/V

Griovelio 			
kryptis 			

V:				
horizontali

V:			
horizontali

N/V

N/V

N/V 		

N/V

Griovelio 			
dydis 			

V:				
stambus 		

V:			
mikro

N/V

N/V

N/V 		

N/V

Takelių 			
skaičius

N/V 			

N/V

N/V

V

V

V: 8

V:
skirtinga

N/V

Takelio 			 N/V			 N/V
N/V
konfigūracija										
													

		

N/V

Garso kanalų 		
skaičius			

V: 				
mono

V			

V

V

V		

V: stereo

Lyginimo 			
sistema

N/V 			

N/V

N/V

V

V		

V: 50µs

Triukšmo 			
redukavimo
sistema

N/V			

N/V		

N/V

V

V		

V
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5.2.8

5.2.8

Ištekliai, prieinami skirtingomis formomis

Jei išteklius prieinamas alternatyviomis formomis, kurios viena nuo kitos skiriasi
kitais fizinių duomenų elementais, jų fiziniai duomenys materialiojo aprašo srityje
praleidžiami ir pateikiami 8 srityje arba 7 srityje (žr. 7.5).
			Pavyzdys
				 . — 1 mikrofilmo ritė : komikso forma
				Pastaba: Prieinama diazo ir sidabro halogenido filme
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Matmenys

Trečiasis materialiojo aprašo srities elementas yra ištekliaus matmenų duomenys.
Matmenis gali sudaryti tik vienas matmuo arba (filmo ar sulankstomo žemėlapio
atveju) keli matmenys.
5.3.1

Matmenų duomenys

Jei ištekliaus matmenys pateikiami, jie žymimi centimetrais, suapvalinus iki kito viso
centimetro. Išimtis: filmo ar juostos plotis žymimas milimetrais (žr. 5.3.1.1).
			Pavyzdys
				 ; 18 cm
						Redakcinė pastaba. Ištekliaus aukštis yra 17,2 centimetro.
5.3.1.1

Matavimo parametrų pasirinkimas
Spausdintiems tekstiniams ir muzikos notacijos ištekliams:
Pateikiamas ištekliaus aukštis, matuojamas per nugarėlę.
Kartografiniams ištekliams:
Dvimačių išteklių, išskyrus apskritimo pavidalo, matmenys pateikiami
aukščio x pločio forma. Trimačių išteklių, išskyrus gaublius ir sferų
dalis, matmenys pateikiami aukščio x pločio x gylio forma. Gaublių,
sferų dalių ir apskritimo pavidalo dvimačių išteklių matmenys
pateikiami nurodant skersmenį.
Dvimačiams ištekliams, jei kitaip nenurodyta, pateikiami rėmelio
linijos matmenys. Jei nėra rėmelio linijos, pateikiami ištekliaus
dalies, apimančios geografinį elementą, matmenys.

						Pavyzdžiai
							

; 65 x 40 cm

							

; 45 x 35 x 2 cm

							

; 23 cm (skersmuo)

Gali būti nurodomi papildomi matmenys, tokie kaip sulankstyto
žemėlapio matmenys, bendroje grupėje aprašomų atskirų lapų
matmenys ar atskiri sukomponuotų lapų matmenys. Jei nurodomos
kelios išmatavimų grupės, visa materialiojo aprašo sritis turi būti
pateikta aiškiai ir nedviprasmiškai; t. y., jei neaišku, kuriai daliai
ar dalims matmenys priklauso, apraše turi būti patikslinta. (Apie
skirtingų matmenų vienetus žr. 5.3.1.5.)
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5.3.1.1

						Pavyzdžiai
							

; lapų 60 x 40 cm

							

; 9 x 33 cm, lapas 40 x 60 cm, sulankst. į 21 x 10 cm

							

; lapų 90 x 50 cm arba mažiau, sulankst. į 25 x 16 cm viršelį

							

; abu pusrutuliai, kiekvienas 6 cm (skersmuo), lapas 21 x 15 cm

Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Dvimačių išteklių (plakatai, mikrofišos, skaidrės, plėvelės, paveikslai
ir t. t.) matmenys pateikiami aukščio x pločio forma. Apskritimo
pavidalo dvimačiams ištekliams (išskyrus garso ir vaizdo diskus)
pateikiamas skersmuo, po jo lenktiniuose skliaustuose visas arba
sutrumpintas žodis skersmuo arba jo atitikmuo kita kalba. Ovalo
pavidalo dvimačiams ištekliams pateikiamas vertikalios ašies ilgis,
po jo lenktiniuose skliaustuose ovalas arba jo atitikmuo. Matmenys
taikomi lapui ar kitam paviršiui, tačiau jei yra esminis skirtumas
tarp lapo matmenų ir spausdinto ploto matmenų, pastarieji gali būti
pateikiami 7 srityje (žr. 7.5).
						Pavyzdžiai
							

; 24 x 48 cm

							

; 5 x 5 cm

							

; 36 cm (skersmuo)

							

; 9 cm (skersmuo)

Sulankstomiems lapams pateikiami dvejopi matmenų duomenys.
						Pavyzdys
							

; 48 x 90 cm, sulankst. į 24 x 15 cm

Trimačių išteklių (dioramos ir t. t.) matmenys pateikiami aukščio x
pločio x gylio forma arba, jei tai netinka, žymimas tik aukštis. Labai
sudėtingi matmenų duomenys gali būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.5)
arba praleidžiami.
						Pavyzdys
							

. — 1 diorama : įvairios medžiagos, spalv. ; 9 x 30 x 20 cm

Ištekliams, kuriems naudoti reikalingi prietaisai (pvz., diskai, kasetės,
juostos ritės ar filmai), pagrindiniai matmenys, kurie pateikiami, yra
paties ištekliaus matmenys, neatsižvelgiant į išorinius bet kokio
dėklo, tokio kaip albumas ar mova, matmenis (apie išteklių rinkinio
dėklo traktavimą žr. 5.3.1.3).
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							Pavyzdžiai
								

. — 1 garso diskas (53 min.) : 33 1/3 aps./min., stereo ; 30 cm

								 . — 1 garso ritė (100 min.) : 19 cm/sek., 4 takeliai, mono ;
									 13 cm
								

. — 1 CD (60 min.) : stereo ; 12 cm

Ištekliams, kurių matmenys suprantami iš kitų aprašo dalių (pvz.,
standartinio tipo garso kasetės), matmenų duomenys gali būti praleidžiami.
Standartiniai matmenys:
						

garso kasetė (cassette)

10 x 6,4 x 1,2 cm

						

garso kasetė (cartridge)

13,5 x 10 x 2,2 cm

						

vaizdo kasetė 		

18,8 x 10,4 x 2,5 cm

Ištekliams, naudojantiems filmą ar magnetinę juostą, žymimas filmo
ar juostos plotis. Matmenys, kurie suprantami iš kitų aprašo dalių
(pvz., standartinės garso kasetės juostos plotis), gali būti praleidžiami.
Standartiniai pločiai:
						

garso ritė 					

6,3 mm

						

garso kasetė (cassette)

3,8 mm

						

garso kasetė (cartridge)

6,3 mm

							Pavyzdžiai
								

. — 6 mikrofilmo ritės : Kalvar, kino forma ; 35 mm

								 . — 1 garso ritė (45 min.) : 19 cm/sek., 2 takeliai, mono ;
									 13 cm, 6 mm juosta
								

. — 1 filmo kilpa (4 min., 10 sek.) : spalv. : Super 8 mm

Elektroniniams ištekliams:
Pateikiami pačios fizinės laikmenos matmenys, neatsižvelgiant į
išorinius bet kokio dėklo matmenis (apie išteklių rinkinio dėklo
traktavimą žr. 5.3.1.3).
Pateikiamas disko ar juostos ritės skersmuo. Gali būti pateikiamas
ritės juostos ilgis ir plotis.
							Pavyzdžiai
								

. — 1 elektroninės juostos ritė ; 27 cm

								

. — 1 CD-ROM ; 12 cm

								 . — 1 elektroninės juostos kasetė : spalv. ; 19 x 9 cm, 7 mm
									 juosta
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5.3.1.3

Pateikiamas mikroschemos kasetės priekinės pusės aukštis.
							Pavyzdys
								
5.3.1.2

. — 1 elektroninės mikroschemos kasetė : spalv., gars. ; 9 cm

Neįprastiniai matmenys
Spausdintiems tekstiniams ir muzikos notacijos ištekliams:
Jei ištekliaus matmenys ar pavidalas neįprastiniai (pvz., jei jo plotis
didesnis negu aukštis), po aukščio gali būti pateikiami kiti matmenys.

							Pavyzdžiai
								

; 21 x 30 cm

								

; 38 cm, sulankst. į 10 cm

Garso diskams:
Jei garso diskas nestandartinės formos (pvz., kai grojimo paviršius
yra netaisyklingos formos), materialiojo aprašo srityje pateikiamas
grojimo paviršiaus skersmuo. Duomenys apie išorinius ištekliaus
matmenis pateikiami 7 srityje (žr. 7.5).
							

Pavyzdys

								 . — 1 garso diskas (11 min.) : 45 aps./min., mono ; 18 cm
								Pastaba: Diskas atspaustas ant stačiakampio paviršiaus,
									 20 x 20 cm
5.3.1.3

Ištekliai, išleisti dėkle

Ištekliams, išleistiems dėkle su pridedamąja medžiaga ar be jos, gali būti pateikiami
dėklo matmenys. Alternatyviai gali būti vartojamas žodis dėkle (ar jo atitikmuo kita
kalba) arba duomenys gali būti praleidžiami.
Jei neatskiriamas dėklas ar aptaisas yra įtrauktas į aprašą, gali būti pateikiami dvejopi
matmenų duomenys. Alternatyviai gali būti žymimi tik viso ištekliaus matmenys kartu
su dėklu ar aptaisu.
			Pavyzdžiai
				

. — 1 diorama : spalv. ; įstiklintoje dėžėje 35 x 60 x 24 cm

				 . — 4 elektroninės juostos kasetės : gars., spalv. ; dėkle
					 12 x 36 x 20 cm
				

. — 1 laboratorinis rinkinys (įvairios dalys) ; dėkle 12 x 36 x 20 cm
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				 . — 5 garso diskai (256 min.) : 33 1/3 aps./ min., stereo ;
					 30 cm, dėkle
5.3.1.5

Skirtingų dydžių fiziniai vienetai
Tęsiamiesiems ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Jei tęsiamojo ištekliaus ar daugiadalio monografinio ištekliaus
matmenys kinta, 5 srityje gali būti pateikiami mažesnis ar mažiausias
matmuo ir didesnis ar didžiausias matmuo, sujungti brūkšneliu, arba
7 srityje (žr. 7.5) gali būti pateikiama pastaba apie tai, kad numerių,
dalių arba iteracijų matmenys keičiasi.

							Pavyzdys
								

; 20-30 cm

Kartografiniams ištekliams, įvairiarūšiams ištekliams, garso
įrašams, vaizdo įrašams, nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Jei išteklius susideda iš dvimačių skirtingo dydžio vienetų rinkinio,
pateikiami didžiausio vieneto matmenys, o po jų frazė arba mažiau
(ar jos atitikmuo kita kalba). Alternatyviai visų vienetų matmenys
gali būti pateikiami 7 srityje (žr. 7.5).
							

Pavyzdžiai

								

. — 6 lentelės : spalv. ; 60 x 98 cm arba mažiau

								

. — 1 žml. 365 lapuose : spalv. ; lapai 60 x 90 cm arba mažiau

								 . — 1 žml. 25 lapuose : spalv. ; lapai 90 x 50 cm arba mažiau,
									 sulankst. į 25 x 16 cm viršelį
5.3.2

Bibliografinis formatas ir matmenys (Senieji monografiniai ištekliai)

5.3.2.1 		 Ištekliaus bibliografinis formatas pateikiamas katalogavimo tarnybos
pasirinktu standartiniu žyminiu, pvz., 1o, 2o, 4o, 8o, 12o ir t. t.
Jei sąsiuviniai suformuoti iš pusės lapo ar kitokių lapo dalių arba jei sąsiuviniai sudaryti
iš daugiau negu vieno lapo, tai gali būti užrašoma lenktiniuose skliaustuose po formato
arba lankų išdėstymo duomenų.
			

Pavyzdys

				

; 2o (6 lap.)

Visas lapas ar pusinis lapas vieno lapo ištekliui gali būti aprašytas atitinkamu terminu,
atsisakant formato žymens, arba kaip 1 lapas ir atitinkamas formato žymuo.
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5.3.2.3

			Pavyzdžiai
				 1 plakatas
				arba
				1 lap. ; 1o
				 1 plakatas
				arba
				 1 lap. ; 1/2:o
Matmenys gali būti pateikiami 5 srityje, jei galima nustatyti, kad aprašomas išteklius
yra standartiniame leidėjo įrišime arba leidėjo aplanke. Išorinio viršelio, matuojamo
per nugarėlę, arba neįrišto ištekliaus aukštis pateikiamas suapvalintas iki kito viso
centimetro lenktiniuose skliaustuose po formato.
			

Pavyzdžiai

				 ; 4o (18 cm, leidėjo aplankas)
						Redakcinė pastaba. Leidinys in quarto leidėjo aplanke, kurio matmenys
						

17,2 centimetro.

				; 12 (14 cm, leidėjo įrišimas)
o

Kitais atvejais matmenys traktuojami kaip specifiniai egzemplioriaus duomenys ir gali
būti pateikiami kartu su kitais tiesiogiai susijusiais faktais 7 srityje.
			Pavyzdys
				 . — Egzempliorius x rinkinyje y nukirptas apačioje, matmenys
					 17,2 centimetro
Jei spausdintos eilutės lygiagrečios ilgesniajam popieriaus lapo kraštui, lenktiniuose
skliaustuose po formato gali būti pateikiamas apibūdinimas pailgas.
			Pavyzdžiai
		
				 ; 4o (pailgas)
				

; 2o (pailgas)

5.3.2.2 		 Jei ištekliaus matmenys ar forma neįprastiniai, 7 srityje gali būti
pateikiamas paaiškinimas.
5.3.2.3 		 Jei formato negalima nustatyti, 5 srityje pateikiamas numanomas
formatas su klaustuko ženklu. Matmenys taip pat gali būti pateikiami 7 srityje su
paaiškinimu.
			Pavyzdys
				 ; 48o (?)
				Pastaba: Sulankstyta į aštuonias dalis, matmenys 4 x 3 cm, neapipjaustyta
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5.3.2.4 		 Jei daugiatomio monografinio ištekliaus tomai yra skirtingų formatų, visi
formatai pateikiami kartojamose materialiojo aprašo srityse, jei jie laikomi svarbiais
katalogo vartotojams. Jei aprašomas išteklius yra standartiniame leidėjo įrišime ar
leidėjo aplanke, matmenys gali būti pateikiami, bet jei išteklius yra vieno formato,
užrašomi tik mažiausi ir didžiausi matmenys.
Atskirų dalių formatas ir (arba) matmenys gali būti pateikiami 7 srityje, daugialygio
aprašo „antrame lygyje“ (žr. A priedą) arba turinio pastaboje (žr. 7. 7).
			Pavyzdžiai
				 . — 4 t. ; 4o (18 cm, leidėjo įrišimas) . — 3 t. ; 8o (16 cm, leidėjo įrišimas)
				Pastaba: T. 1-4 yra 4o (18 cm); t. 5-7 yra 8o (16 cm)
						Redakcinė pastaba. 7- t. rinkinys skirtingų matmenų ir formatų.
				; 2o (33-37 cm, leidėjo įrišimas)
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5.4.2

5.4

Pridedamosios medžiagos duomenys

Ketvirtasis materialiojo aprašo srities elementas yra pridedamosios medžiagos duomenys.
Terminas pridedamoji medžiaga reiškia bet kokią fiziškai atskiriamą ištekliaus dalį, dar
neapibūdintą materialiojo aprašo srityje, kuri išleista (arba numatoma išleisti) tuo pačiu
metu ir numatyta naudoti kartu su aprašomu ištekliumi.
5.4.1

Pridedamosios medžiagos aprašas

Pridedamosios medžiagos duomenys gali būti arba pateikiami terminais, kurie yra
aprašomame ištekliuje, arba medžiagos rūšį nusakant žodžiu ar fraze, arba atitinkamu
specifiniu medžiagos apibūdinimu.

			

Pavyzdžiai

				

. — 96 p. ; 8o (16 cm, leidėjo įrišimas) + 1 kainoraštis

				

. — 1 žml. : spalv. ; 108 x 73 cm, sulankst. į 30 x 21 cm + 1 vadovas

				

. — 1 gaublys : spalv. ; 23 cm (skersmuo) + 1 vietovardžių sąrašas

				

. — 271 p. : iliustr. ; 21 cm + 1 kūrinių sąrašas

				

. — 1 diafilmas (43 kadrai) : spalv. ir nespalv. ; 35 mm + mokytojo pastabos

				

. — 1 sieninė schema : spalv. ; 65 x 97 cm + aiškinamasis tekstas

				

. — 1 garso diskas (55 min.) : 33 1/3 aps./min., mono ; 30 cm + 1 brošiūra

				

. — 2 elektroniniai diskai ; 14 cm + 1 brošiūra

				

. — 180 p. : iliustr. ; 23 cm + 1 sieninė schema + 3 žml.

				

. — 20 žml. 1 CD-ROM : gars., spalv. ; 12 cm + 1 garso kasetė

				

. — t. : iliustr. ; 31 cm + savaitinis kainoraštis

				

. — 1 partitūra (92 p.) ; 31 cm + 4 partijos

				

. — 1 partitūra (329 p.) ; 34 cm + 25 partijos + 1 libretas

5.4.2

Trumpas fizinis aprašas

Trumpas pridedamosios medžiagos fizinis aprašas gali būti pateikiamas po medžiagą
apibūdinančio žodžio ar frazės. Medžiaga aprašoma pagal 5.1—5.3 nuostatas.
			Pavyzdžiai
				

. — 47 skaidrės : spalv. ; 5 x 5 cm + 1 garso kasetė (25 min. : mono)

				

. — 1 žml. 4 lapuose ; lapai 25 x 38 cm + 1 vadovas (10 p. ; 30 cm)

				

. — t. : iliustr. ; 28 cm + elektroniniai diskai (gars., spalv. ; 9 cm)

				

. — 47 t. : iliustr., žml. ; 27 cm + 114 mikrofišų (11 x 15 cm)

				

. — 271 p. : iliustr. ; 21 cm + 3 mikrofišos (diazo ; 11 x 11 cm)

				

. — 2 elektroniniai diskai ; 9 cm + 1 vartotojo vadovas (110 p. ; 23 cm)
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Pridedamosios medžiagos alternatyvus aprašas

Alternatyviai pridedamoji medžiaga gali būti aprašyta:
		

a) aprašant ją savarankiškai (t. y. atskiru aprašu);

				arba
		

b) aprašant ją pastaboje (žr. 7 sritį);

				arba
		

c) aprašant ją daugialygio aprašo būdu (žr. A priedą).
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6 		 SERIJOS IR DAUGIADALIO MONOGRAFINIO IŠTEKLIAUS
		SRITIS
Įžanginė pastaba
Serijos ir daugiadalio monografinio ištekliaus sritis apima serijos ar daugiadalio
monografinio ištekliaus pagrindinę antraštę, serijos ar daugiadalio monografinio
ištekliaus gretutinę antraštę, serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus
paantraštinius duomenis, serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus atsakomybės
duomenis, serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus tarptautinį standartinį numerį
ir serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus numeraciją.
Serijos sritis yra vartojama, jei aprašomas išteklius priklauso didesniam bibliografiniam
ištekliui: serijai ar daugiadaliam monografiniam ištekliui.
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į terminų bendroji antraštė ir priklausoma antraštė
aiškinimą, kuriame teigiama, kad šie terminai, vartojami nuostatose, apima šiuos
atvejus: (a) bendrąją antraštę su skyriaus antrašte, (b) pagrindinę seriją su serijėle ir (c)
daugiadalių monografinių išteklių bendrąją antraštę su priklausoma antrašte.
Jei išteklius priklauso daugiau negu vienam didesniam bibliografiniam ištekliui, 6 sritį
sudarys daugiau negu vienos serijos duomenys. Duomenys pateikiami atsižvelgiant
į srities šaltinių pirmumą; jei jie yra vienodos vertės, duomenų išdėstymo tvarka yra
tokia, kokią pateikia pasirinktas šaltinis.
Tęsiamasis išteklius ar daugiadalis monografinis išteklius gali būti didesnės serijos
dalis.
Turinys
		 6.1 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė
		 6.2 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinė antraštė
		 6.3 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus paantraštiniai duomenys
		 6.4 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus atsakomybės duomenys
		 6.5 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus tarptautinis standartinis
				 numeris
		 6.6 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus numeracija
Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Kiekvienos serijos duomenys apskliaudžiami lenktiniais skliaustais ( ( ) ).
C. Prieš antros ir kiekvienos kitos serijos duomenis paliekamas tarpas.
D. Prieš kiekvieną gretutinę antraštę ar kitus gretutinius duomenis rašomas lygybės
ženklas su tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
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E. Prieš kiekvienus paantraštinius duomenis rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir po
jo ( : ).
F. Prieš pirmuosius atsakomybės duomenis rašomas pasvirasis brūkšnys su tarpu prieš
jį ir po jo ( / ).
G. Prieš kiekvienus kitus atsakomybės duomenis rašomas kabliataškis su tarpu prieš jį
ir po jo ( ; ), išskyrus tuos atvejus, kai šie duomenys sudaro vieną frazę.
H. Prieš tarptautinį standartinį numerį rašomas kablelis su tarpu po jo (, ).
I. Prieš serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus numeraciją rašomas kabliataškis
su tarpu prieš jį ir po jo ( ; ).
J. Prieš skyriaus ar serijėlės žymenį ar priklausomą antraštę, einančią po bendrosios
antraštės, dedamas taškas su tarpu po jo (. ).
K. Prieš priklausomą antraštę, einančią po skyriaus ar serijėlės žymens, rašomas
kablelis su tarpu po jo (, ).
			Skyrybos modeliai
				 . — (Pirmosios serijos pagrindinė antraštė) (Antrosios serijos pagrindinė
					 antraštė)
				

. — (Serijos pagrindinė antraštė = Serijos gretutinė antraštė)

				 . — (Serijos pagrindinė antraštė / serijos atsakomybės duomenys ; serijos
					 numeracija)
				 . — (Serijos pagrindinė antraštė : serijos paantraštiniai duomenys / serijos
					 atsakomybės duomenys ; serijos numeracija)
				

. — (Serijos pagrindinė antraštė, ISSN ; serijos numeracija)

				 . — (Bendroji antraštė. Skyriaus, serijėlės ar daugiadalio monografinio
					 ištekliaus žymuo, Priklausoma antraštė)
				 . — (Bendroji antraštė. Priklausoma antraštė = Gretutinė bendroji antraštė.
					 Gretutinė priklausoma antraštė)
				 . — (Serijos pagrindinė antraštė, ISSN ; serijos numeracija = serijos
					 gretutinė numeracija)
				 . — (Serijos pagrindinė antraštė, ISSN ; serijos numeracija = Serijos
					 gretutinė antraštė ; serijos gretutinė numeracija)
				

. — (Serijos antraštė. Serijėlės antraštė ; serijėlės numeracija)

				 . — (Serijos antraštė. Serijėlės antraštė / serijėlės atsakomybės duomenys,
					 serijėlės ISSN ; serijėlės numeracija)
				 . — (Daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė, ISBN ;
					 daugiadalio monografinio ištekliaus numeracija)
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Nustatyti šaltiniai
Spausdintiems tekstiniams ir muzikos notacijos ištekliams:
Serijos antraštinis puslapis, analitinis antraštinis puslapis, pirmasis
natų puslapis, kiti pradiniai lapai, viršelis, metrika, likusioji ištekliaus
dalis.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Serijos antraštinis puslapis, analitinis antraštinis puslapis, antraštinio
puslapio pakaitalas, kolofonas.
Spausdintiems kartografiniams ištekliams, įvairiarūšiams
ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams, nejudantiems ir
judantiems vaizdams ir elektroniniams ištekliams:
Pats išteklius, dėklas, pridedamoji medžiaga.
Prioritetinis duomenų šaltinis yra serijos antraštinis puslapis arba daugiadalio
monografinio ištekliaus antraštinis puslapis. Jei tokio antraštinio puslapio nėra,
tęsiamiesiems ištekliams ir daugiadaliams monografiniams ištekliams vartojami
prioritetiniai duomenų šaltiniai, pateikti A.4.2.
Duomenys, paimti iš kito šaltinio, o ne iš vieno nustatytųjų, pateikiami laužtiniuose
skliaustuose.

201

6

ISBD 2011

6.1

Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė
antraštė
Būtinas, jei prieinamas

Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė atitinka didesnio
bibliografinio ištekliaus bibliografinio aprašo pagrindinę antraštę, jei ji aprašoma kaip
serialinis išteklius arba daugiadalis monografinis išteklius pagal 1 srities nuostatas.
Ji perrašoma tiksliai pažodžiui, bet laikytis didžiųjų raidžių rašymo ar skyrybos
nebūtina. Spaudos klaidos netaisomos. Jei ne visos serialinio ištekliaus ar daugiadalio
monografinio ištekliaus dalys priklauso tam pačiam didesniam bibliografiniam
ištekliui, gali būti nurodoma, kokios ištekliaus dalys priklauso kiekvienam didesniam
bibliografiniam ištekliui.
			

Pavyzdžiai

				

. — (Pepys series)

				

. — (Great newspapers reprinted)

				

. — (Interactive digital computer teaching models)

				

. — (Acta Universitatis Carolinae. Philologica)

				

. — (Viewmaster science series. 4, Physics)

				 . — (Problems and progress in development)
						Redakcinė pastaba. Serijėlė su savarankiška antrašte; pagrindinė serija:
						

Commonwealth and international library (žr. 7.6.2).

				. — (Bibliothèque française et romane. Série B, Éditions critiques de
					 textes)
						Redakcinė pastaba. Serijėlė su priklausoma antrašte.
				 . — (Archives Blaise Cendrars)
						Redakcinė pastaba. Serijėlė su savarankiška antrašte; pagrindinė serija:
						

Archives des lettres modernes (žr. 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)

				

. — (Canadian travel surveys)

				

. — (The lord of the rings ; part 3)

				

. — (Selected works of Rudyard Kipling ; vol. 2)
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. — (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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Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus gretutinė antraštė

6.2.1 		 Jei serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė
yra daugiau negu viena kalba ir (arba) rašto sistema, gali būti pateikiama gretutinė
serijos antraštė ar antraštės. Gretutinės antraštės yra pateikiamos, jei jos reikalingos
identifikavimui arba kitais atžvilgiais laikomos svarbiomis katalogo vartotojams.
			Pavyzdžiai
				

. — (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)
				

. — 					

= The galaxy of contemporary Japanese music)

6.2.2 			 Jei pagrindinę antraštę sudaro bendroji antraštė ir priklausoma antraštė
ar antraštės, gretutinė bendroji antraštė ar antraštės ir gretutinė priklausoma antraštė
ar antraštės, jei pateikiamos, perrašomos po bendrosios antraštės ir priklausomos
antraštės.
			Pavyzdys
				

. — (Sounds of the theatre. Music = Voci del teatro. La musica)
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6.3

6.3.3

Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus paantraštiniai
duomenys

6.3.1 			 Paantraštiniai duomenys ar gretutiniai paantraštiniai duomenys, susiję
su serija ar daugiadaliu monografiniu ištekliumi, pateikiami, jei jie yra nustatytame
duomenų šaltinyje ir jei jie reikalingi didesnio bibliografinio ištekliaus identifikavimui
arba kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
			

Pavyzdžiai

				

. — (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 			 Jei pagrindinę antraštę sudaro bendroji antraštė ir priklausoma antraštė,
paantraštiniai duomenys, susiję su priklausoma antrašte, gali būti pateikiami po
priklausomos antraštės. Paantraštiniai duomenys, susiję su bendrąja antrašte,
praleidžiami arba gali būti pateikiami 7 srityje.
			

Pavyzdžiai

				

. — (Pricing and buying. Module 5, Patterns : automobile prices)

				 . — (Enquêtes et recherches statistiques. Canada)
						Redakcinė pastaba. Bendrosios antraštės paantraštiniai duomenys: Travaux
						

en cours

6.3.3 			 Serijos ar serijėlės laidos duomenys yra pateikiami kaip paantraštiniai
duomenys, jei reikalingi serijos identifikavimui. Jie pateikiami pagal 2 srities nuostatas.
			Pavyzdžiai
				

. — (Sammlung Göschen : 2. Ausg.)

				

. — (National atlas : separate sales ed.)

				

. — (Computer simulation models : 2nd ed.)
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6.4

Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus atsakomybės
duomenys

6.4.1 			 Jei serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė yra
tipinis terminas, pateikiami pirmieji atsakomybės duomenys. Kitais atvejais pirmieji
ir kiti atsakomybės duomenys yra pateikiami, jei jie reikalingi didesnio bibliografinio
ištekliaus identifikavimui arba kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Gali būti pateikiami gretutiniai atsakomybės duomenys.
			

Pavyzdžiai

				

. — (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)
				
				

.—
.—

6.4.2 			 Jei pagrindinę antraštę sudaro bendroji antraštė ir priklausoma antraštė,
atsakomybės duomenys, jei yra pateikiami, tai pagal 1.4.5.12.

206

ISBD 2011

6.5.2

6.5

Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus tarptautinis
standartinis numeris
Būtinas, jei prieinamas

6.5.1 			 Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus tarptautinis standartinis
numeris pateikiamas, kai yra žinomas, po priimto žymens.
			

Pavyzdžiai

				

. — (Graeco-Roman memoirs, ISSN 0306-9222)

				

. — (Transactions of the Royal Society of Edinburgh, ISSN 0080-4568)

				

. — (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 			 Jei serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinę antraštę
sudaro bendroji antraštė ar pagrindinė serija ir priklausoma antraštė, bendrosios
antraštės ar pagrindinės serijos tarptautinis standartinis numeris 6 srityje praleidžiamas
ir gali būti pateikiamas 7 srityje (žr. 7.6.1).
			

Pavyzdžiai

				 . — (Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 0475					 9923)
				Pastaba: Pagrindinės serijos ISSN: ISSN 0475-9915
				 . — (Classic orators. Europe, ISSN 0082-927X)
				Pastaba: Pagrindinės serijos ISSN: ISSN 0081-1236
				 . — (Der Landkreis. Ausgabe Hessen, ISSN 0340-3246)
				Pastaba: Pagrindinės serijos ISSN: ISSN 0342-2259
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Serijos ar daugiadalio monografinio ištekliaus numeracija

6.6.1 			 Ištekliaus numeracija serijoje ar daugiadaliame monografiniame
ištekliuje pateikiama taip, kaip ji nurodyta duomenų šaltinyje. Gali būti vartojamos
standartinės santrumpos. Vietoj žodžiu ar kitaip pateiktų skaitmenų rašomi arabiški
skaitmenys. Jei ištekliaus numeraciją sudaro ir romėniški, ir arabiški skaitmenys, jie
perrašomi taip, kaip pateikti.
			Pavyzdžiai
				

. — (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 bibliothèque 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 ; Heft 1)

				

. — (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)

				

.—

				
				
				

.—
.—
.—

6.6.2 			 Jei didesnio bibliografinio ištekliaus pagrindinę antraštę sudaro bendroji
antraštė ir priklausoma antraštė ar serijėlė, bendrosios antraštės numeracija praleidžiama
ir priklausomos antraštės ar serijėlės numeracija pateikiama po priklausomos antraštės
ar serijėlės. Bendrosios antraštės numeracija gali būti pateikiama 7 srityje.
208

ISBD 2011

6.6.5.1

			Pavyzdžiai
				 . — (Publications of the University of Manchester. Administration series ;
					 no. 1)
				Pastaba: Pagrindinės serijos numeracija: 244
				 . — (Geological research reports. Map series ; no. 3)
				Pastaba: Pagrindinės serijos numeracija: 135
				. — (Das Erbe deutscher Musik. Abteilung Oper und Sologesang ; Bd. 8)
				Pastaba: Pagrindinės serijos numeracija: 68
				 . — (Arte moderna straniera. Serie C, Disegnatori ; n. 1)
				Pastaba: Pagrindinės serijos numeracija: n. 8
6.6.3

Daugiadalis monografinis išteklius serijoje

Jei daugiadalio monografinio ištekliaus dalys serijoje yra numeruotos, pateikiama
pirmos ir paskutinės dalies numeracija ir sujungiama brūkšneliu, jei numeracija
ištisinė. Kitais atvejais pateikiama kiekvienos dalies numeracija, atskirta kableliu.
			Pavyzdžiai
				

; 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 			 Jei numeracija yra daugiau negu viena kalba, ji pateikiama po pagrindinės
antraštės arba gretutinės antraštės atitinkama kalba.
6.6.5

Serialinis išteklius serijoje

6.6.5.1 			 Jei visi serialinio ištekliaus numeriai ar dalys serijoje ar serijėlėje turi
tą patį serijos numerį, šis numeris pateikiamas serijos duomenyse.
			Pavyzdys
				 . — (Public Health Service publication ; no. 1124)
						Redakcinė pastaba. Kiekvienas metinis Bibliography on smoking and health
						

turi tą patį serijos numerį.
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6.6.5.2 		 Jei serialinio ištekliaus kiekvienas numeris ar dalis serijoje turi skirtingą
numeraciją, ji 6 srityje nepateikiama. Numeracija gali būti paaiškinta 7 srityje.
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7 			 PASTABOS SRITIS
Įžanginė pastaba
Pastabos sritį sudaro bet kokia aprašomoji informacija, kuri nepateikta kitose aprašo
srityse, bet laikoma svarbia bibliografinių įrašų vartotojams. Pastabos paaiškina ir
praplečia kitų sričių aprašą ir gali atspindėti bet kokį ištekliaus aspektą. Pastabos taip
pat gali pateikti ištekliaus bibliografinę istoriją ir parodyti ryšius su kitais ištekliais.
Sudarant nuorodas į kitus išteklius, pastaboje turi būti pateikiama pakankamai išteklių
identifikuojančios informacijos. Ji gali skirtis atsižvelgiant į išteklių ir pastabos
kontekstą. Tęsiamųjų išteklių atveju citatą gali sudaryti registracinė antraštė ir ISSN.
Kitais atvejais tai gali sudaryti pagrindinė antraštė kartu su atsakomybės duomenimis
ar kitais bibliografiniais duomenimis.
Dėl savo pobūdžio pastabos negali būti išsamiai išvardytos, bet jas galima suskirstyti
pagal ISBD sritis. Be pastabų, susijusių su šiomis sritimis, gali būti pastabų, kurios
neatitinka nė vienos konkrečios ISBD srities.
Jei nenurodyta kitaip, pastabos ir jų pateikimo tvarka yra nebūtina. Dvi ar daugiau
pastabų galima jungti į vieną pastabą, jei tai katalogavimo tarnybai tikslingiau.
[Verčiant į lietuvių kalbą įvadiniai ir kiti pastabų žodžiai netrumpinami. Kataloguojant
vartojamos leistinos santrumpos. – Vert.]
Turinys
		7.0 Pastabos apie turinio formos ir priemonės tipo sritį ir specifines medžiagos rūšis
		 7.1 Pastabos apie antraštės ir atsakomybės duomenų sritį
		 7.2 Pastabos apie laidos sritį ir ištekliaus bibliografinę istoriją
		 7.3 Pastabos apie specifinę ištekliaus medžiagos ar rūšies sritį
		 7.4 Pastabos apie publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sritį
		 7.5 Pastabos apie materialiojo aprašo sritį
		 7.6 Pastabos apie serijos ir daugiadalio monografinio ištekliaus sritį
		 7.7 Pastabos apie turinį
		 7.8 Pastabos apie ištekliaus identifikatoriaus ir įsigijimo sąlygų sritį
		 7.9 Pastabos apie numerį, dalį, iteraciją ir t. t., kurie sudaro aprašo pagrindą
		 7.10 Kitos pastabos
		 7.11 Pastabos apie turimą egzempliorių
Nustatyta skyryba
Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2. Kiekviena pastaba viena nuo kitos atskiriama
tašku, tarpu, brūkšniu, tarpu (. — ). Jei kiekviena pastaba pateikiama naujoje eilutėje,
skyrybos ženklas praleidžiamas arba pakeičiamas tašku pastabos pabaigoje.
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Pastabų viduje, kur tinka, rekomenduojama laikytis nustatytos 1–6 sričių skyrybos;
pavyzdžiui, antraštė nuo atsakomybės duomenų atskiriama tarpu, pasviruoju brūkšniu,
tarpu ( / ). Ištekliaus aprašo sritys pastaboje atskiriamos tašku ir tarpu.
Jei serialinio ar kintančiojo integruojamojo ištekliaus registracinė antraštė ir ISSN yra
pateikiami pastabos srityje, jie sujungiami lygybės ženklu su tarpu prieš jį ir po jo ( = );
jei pateikiama pagrindinė antraštė ir ISSN, prieš ISSN dedamas kablelis su tarpu po
jo (, ).
Nustatytas šaltinis
Bet kuris šaltinis.
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7.0.3

7.0

Pastabos apie turinio formos ir priemonės tipo sritį ir specifines
medžiagos rūšis

7.0.1

Pastabos apie turinio formos ir priemonės tipo sritį

Pastabos apie turinio formos ir priemonės tipo sritį gali būti pateikiamos, jei jos
laikomos svarbiomis katalogo vartotojams17.
7.0.2

Bibliografinės nuorodos pastaba (Senieji monografiniai ištekliai)

Bibliografinės nuorodos pastaba pateikiama kaip pirmoji pastaba. Ją sudaro nuoroda,
pateikiama standartine ar sutrumpinta forma, apie ištekliaus aprašą iš senųjų
monografinių išteklių sąrašo. Pastaboje gali būti daugiau negu viena nuoroda.
			 Pavyzdžiai
		
				 . — Schramm, A., Bilderschmuck, v. 4, p. 10, 50, and ill.
				

. — ESTC S126474

Jei informacija prieinama, pastabą reikia visada pateikti inkunabulams ir pageidautina
ją nurodyti bet kurios seniai išspausdintos knygos apraše.
7.0.3

Periodiškumo duomenys (Tęsiamieji ištekliai)

Pastaba apie serialinio ištekliaus periodiškumą arba integruojamojo ištekliaus
naujinimų periodiškumą yra pateikiama, jei periodiškumas nenurodytas 1 srityje.
			Pavyzdžiai
				

. — Dvimėnesinis

				

. — Nereguliarus

				

. — Mėnesinis (jungtiniai liepos / rugpjūčio numeriai)

				

. — Nuolat naujinama

				

. — Keturis kartus per ketvirtį

				

. — Vieną kartą per tris akademinių metų savaites

				

. — Naujinama kas savaitę

Jei periodiškumas yra nurodytas 1 srityje, jis gali būti pakartotas 7 srityje, jei reikia
pateikti kokią nors papildomą informaciją.
			Pavyzdys
				 . — Savaitinis (10 nr. kiekvieną ketvirtį)
				Pagrindinė antraštė: The Mac weekly
17		Tokių pastabų pavyzdžiai gali būti papildomai pateikiami, įgavus darbo su naująja sritimi
patirties.
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Jei tęsiamojo ištekliaus periodiškumas nežinomas, pateikiama pastaba Periodiškumas
nežinomas.
Pastaboje gali būti nurodomi serialinio ištekliaus periodiškumo arba integruojamojo
ištekliaus naujinimų periodiškumo pakitimai.
			

Pavyzdys

				

. — Ketvirtinis nuo1975, Nr. 1-

7.0.4

Sistemos reikalavimai (Elektroniniai ištekliai)

Pastaba apie sistemos reikalavimus ištekliaus naudojimui pateikiama kaip pirmoji
pastaba visiems tiesioginės prieigos elektroniniams ištekliams, jei jų yra.
Šie reikalavimai gali apimti vieną ar daugiau techninių specifikacijų, kurios paprastai
pateikiamos toliau nurodyta tvarka po frazės Sistemos reikalavimai: (ar jos atitikmens
kita kalba): kompiuterio ar kompiuterių pavadinimas, modelis ir (arba) numeris;
atminties talpa; operacinės sistemos ar sistemų pavadinimai; programinės įrangos
reikalavimai (taip pat programavimo kalba); išoriniai įtaisai; aparatinės įrangos
(vidinės) modifikacijos; ženklų rinkinys. Prieš kiekvieną reikalavimą, išskyrus pirmąjį,
dedamas kabliataškis.
Jei išteklių sudaro dvi ar daugiau skirtingų fizinių laikmenų (pvz., įvairiarūšis išteklius,
susidedantis iš elektroninio disko ir vaizdo disko), gali būti sudaryta atskira sistemos
reikalavimų pastaba, pabrėžianti išskirtines sistemos ypatybes, susijusias su kiekviena
fizine laikmena. Alternatyviai katalogavimo tarnyba gali pasirinktinai sudaryti vieną
sistemos reikalavimų pastabą abiem fizinėms laikmenoms.
			Pavyzdžiai
				 . — Sistemos reikalavimai: 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)
							Redakcinė pastaba. Viena sistemos reikalavimų pastaba skirtingoms
							

fizinėms laikmenoms (elektroninis diskas ir vaizdo diskas).

				. — Sistemos reikalavimai elektroniniam diskui: 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)
							Redakcinė pastaba. Atskira sistemos reikalavimų pastaba tam tikrai
							

fizinei laikmenai.

				. — Sistemos reikalavimai: Requires BinHex 4.0 to convert binary file
				 . — Sistemos reikalavimai: 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
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7.0.5

				

. — Sistemos reikalavimai: UNIX workstation with Mosaic software

				 . — Sistemos reikalavimai: Philips Interactive compact disc (CD-I)
					 player with monitor
				

. — Sistemos reikalavimai: Informacija nepateikiama

				

. — Ženklų rinkinys: UTF-8

				

. — Ženklų rinkinys: Japonų (ISO-2022-JP)

7.0.5

Prieigos būdas (Elektroniniai ištekliai)

Pastaba apie prieigos būdą pateikiama visiems nuotolinės prieigos elektroniniams
ištekliams.
Prieigos būdas pateikiamas kaip pirmoji pastaba, išskyrus, jei yra sistemos reikalavimų
pastaba (žr. 7.0.4). Ji pradedama fraze Prieigos būdas: (ar jos atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdžiai

				 . — Prieigos būdas: Lexis sistema. Būtina Mead Data Central, Inc.
					 prenumerata
				

. — Prieigos būdas: World Wide Web. URL: http://www.un.org

				

. — Prieigos būdas: Mikenet
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7.1

Pastabos apie antraštės ir atsakomybės duomenų sritį

7.1.1

Pastabos apie pagrindinę antraštę

7.1.1.1

Pagrindinės antraštės šaltinis

Jei spausdinto ištekliaus pagrindinės antraštės šaltinis yra ne antraštinis puslapis,
šaltinis pateikiamas pastaboje.
			

Pavyzdžiai

				

. — Antraštė iš viršelio

				

. — Prieštekstinė antraštė

				

. — Antraštė iš leidėjo katalogo

				

. — Antraštė iš: A list of maps of America / P.L. Phillips, p. 502

				

. — Antraštė pateikta kataloguotojo
Įvairiarūšiams ištekliams, garso įrašams, vaizdo įrašams,
nejudantiems ir judantiems vaizdams:
Jei pagrindinės antraštės šaltinis yra ne nuolatos su ištekliumi susijęs,
o kitas, šaltinis pateikiamas pastaboje.

							Pavyzdžiai
								

. — Antraštė iš dėklo

								

. — Antraštė iš aprašomojo lapelio

Elektroniniams ištekliams:
Pagrindinės antraštės šaltinis pateikiamas visais atvejais.
							Pavyzdžiai
								

. — Antraštė iš antraštinio ekrano

								

. — Antraštė iš kodų knygos

								

. — Antraštė iš disko etiketės

								

. — Antraštė iš pirmojo informacijos rodinio

								

. — Antraštė iš TEI puslapinės antraštės

								

. — Antraštė iš antraštinio ekrano spaudinio

								

. — Antraštė iš el. pašto temos eilutės pradžios

								

. — Antraštė iš pradžios tinklalapio
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7.1.1.3

7.1.1.2

Pastabos apie antraštės variantus

Pastabos apie antraštės variantus pateikiamos, jei jos laikomos svarbiomis katalogo
vartotojams.
			

Pavyzdžiai

				

. — Nugarėlės antraštė: Oliver!

				

. — Pagrindinė antraštė lotyniškais rašmenimis: Zolotoj telenok

				

. — Aplanko antraštė: William Shakespeare, 1564–1964

				

. — Antraštė kairiajame krašte: Ville de Aix-les-Bains, Savoie

				 . — Viršelio antraštė: Schweinfurt Stadtplan
				Žemėlapio pagrindinė antraštė: Stadt Schweinfurt
				 . — Lapų antraštė: 1921-1924: Official road map of metropolitan district;
					 1930-1941: Greater metropolitan district; 1950-1963: Official road
					 map New York and vicinity
						Redakcinė pastaba. Naujausių lapų antraštė: New York City and vicinity.

				. — Antraštė kodų knygoje: New Democratic Party of Ontario, 1967
				

. — Dėklo antraštė: Interactive cells

				

. — Papildomo antraštinio puslapio antraštė: To the English gentrie

				

. — Failo vardas: DUB.1

				 . — Antrojo antraštinio ekrano antraštė: Personal finances and other
					 applications
				

. — Disko etiketės antraštė: Journal of the U.S. House of Representatives
Pagrindinė antraštė: Journal of the House of Representatives of the United
					 States

				

				 . — Priešantraštis: Bizmap navigator
				Pagrindinė antraštė: Singapore yellow pages with electronic maps.
				 . — Kai kurių numerių antraštė ir vokiškai: Hobbes OS/2 archiviert
				Pagrindinė antraštė: Hobbes archived OS/2.
				 . — Antraštinėje juostoje antraštė: Antarctic Meteorology Research
					 Center home page
				

. — Graviruoto antraštinio puslapio antraštė: Dittionario italiano

				 . — Priešantraštis: Un professionnel de l’auto vous dit …
				Pagrindinė antraštė: Je roule sans accident!
7.1.1.3

Inicialų, akronimų ir skaitmenų pagrindinėje antraštėje išplėtimas

Jei pagrindinę antraštę sudaro ar joje yra inicialai ar akronimas (žr. 1.1.3.3) ir inicialų
ar akronimo išplėstinė forma nepateikiama 1 srityje (žr. 1.3.3), išplėstinė forma gali
būti pateikiama pastaboje.
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			Pavyzdžiai
				 . — Pagrindinės antraštės išplėstinė forma: Interrogation recording and
					 location system
				Pagrindinė antraštė: IRLS
				 . — Pagrindinės antraštės išplėstinė forma: Kantoor en efficiency
				Pagrindinė antraštė: K. en E.
Jei pagrindinę antraštę sudaro ar joje yra skaitmenys (žr. 1.1.3.5), išplėstinė forma gali
būti pateikiama pastaboje.
			Pavyzdys
				 . — Pagrindinės antraštės išplėstinė forma: Le zéro un
				Pagrindinė antraštė: Le 01
7.1.1.4

Pagrindinės antraštės pakitimai

7.1.1.4.1

Serialiniai ištekliai

Jei serialinių išteklių pagrindinėje antraštėje yra esminių pakitimų, reikia sudaryti naują
aprašą (žr. A.2.6). Pastabas apie esminius serialinio ištekliaus pagrindinės antraštės
pakitimus, kurie atsiranda dėl serialinio ištekliaus bibliografinės istorijos pakitimų
arba patys sąlygoja jo bibliografinės istorijos pasikeitimą, žr. 7.2.
Pastabos apie pagrindinės antraštės neesminius pakitimus, atsiradusius po pirmojo
arba anksčiausio numerio ar dalies, pateikiamos kartu su atitinkamų numerių ar dalių
numeracija, jei reikalingos serialinio ištekliaus identifikavimui arba kitais atžvilgiais
laikomos svarbiomis katalogo vartotojams. Alternatyviai pateikiama pastaba apie tai,
kad pagrindinė antraštė keičiasi. Bendra pastaba gali būti pateikiama, jei pavieniai
numeriai ar dalys turi skirtingą pagrindinę antraštę.
			

Pavyzdžiai

				 . — 1999- numerių antraštė: Annual report on pipeline safety
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: Annual report of pipeline safety
				. — Jan. 1928-July 1952 numerių antraštė: The magazine antiques;
					 Aug. 1952-Feb. 1971 numerių antraštė: Antiques; Mar. 1971					 numerių antraštė: The magazine antiques
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: Antiques
				 . — Kai kurių numerių antraštė: Viet-Nam bulletin
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: Vietnam bulletin
				 . — Kai kurių numerių antraštė: SLIS newsletter
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: Newsletter
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7.1.2.1

				 . — 1995- tomų antraštė: Tax strategies for corporate acquisitions,
					 dispositions, spin-offs, joint ventures, financings, reorganizations,
					 and restructuring (šiek tiek skiriasi)
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: Tax strategies for corporate
					 acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures and other strategic
					 alliances
				 . — Oct./Dec. 1995- numerių antraštė: African woman & health
				Anksčiausio numerio pagrindinė antraštė: African women & health
				

. — Antraštė šiek tiek keičiasi

7.1.1.4.2

Integruojamieji ištekliai

Pastabos sudaromos apie to paties integruojamojo ištekliaus ankstesnių iteracijų
antraštes.
			

Pavyzdžiai

				 . — Antraštės istorija: Australian industrial safety, health & welfare,
					 1979- Mar. 1996
				 . — Ankstesnės antraštės: Euroinfo international (viewed on May 10,
					 1998); Telephone directories international (viewed on Sept. 9, 1999)
Daugiadaliai monografiniai ištekliai

7.1.1.4.3

Jei daugiadalio monografinio ištekliaus pagrindinė antraštė keičiasi dalyje ar dalyse,
kurios eina po dalies, pasirinktos aprašo pagrindu, naujoji antraštė pateikiama
pastaboje.
			

Pavyzdys

				T. 4- antraštė: Histoire de la Grande-Bretagne
				Pagrindinė antraštė: Histoire de l’Angleterre
7.1.2

Pastabos apie ištekliaus pobūdį, apimtį, formą, tikslą ar kalbą

7.1.2.1 		 Jei pobūdžio, tikslo, apimties ar literatūrinės, meninės arba muzikos
formos negalima sužinoti iš kitų aprašo elementų, gali būti pateikiama pastaba.
			

Pavyzdžiai

				

. — 3 veiksmų pjesė

				

. — Poemos

				

. — Tezės (daktaro laipsniui) – Freie Universität Berlin, 1973

				

. — Kompiuterinis žaidimas
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. — Kompiuterinė programa

				 . — Sezono spektaklių programa
				Pagrindinė antraštė: City Theatre
				

. — Angliški madrigalai

				

. — Dvi pjesės gitarai

				

. — Styginiam orkestrui arba kvartetui

				

. — 4-6 balsams

				

. — Originalas fortepijonui

				

. — Dokumentinis filmas

				

. — Istorinė chronologinė lentelė

				

. — Interaktyvus nuotykių žaidimas

				

. — Skaičiuoklė, su teksto redaktoriumi ir grafinėmis galimybėmis

				 . — JAV ekonomikos imitacinis modelis, sudarytas pagal Wharton
					 ekonometrijos modelį
				

. — Kombinuotoji laiko serijų analizės ir grafikų braižymo sistema

				

. — Pilkumo tonų atvaizdų apdorojimo programa

				

. — Interneto naujienų tarnyba

				

. — „Not for navigation“

				

. — Rodo vyskupijas

				

. — Rodo pastatų ir kito nekilnojamojo turto savininkų vardus

				

. — Rodo spindulio atstumus nuo City Hall

				 . — Taip pat rodo naudingųjų iškasenų telkinius
						Redakcinė pastaba. Žemėlapio antraštė: „Road map …“
				. — Rodo piečiausią vidurnakčio saulės padėtį
7.1.2.2

Pastabos apie kalbą

Pastaba apie kalbą reikalinga tik tuomet, kai lingvistinis turinys yra svarbus ir turinio
kalbos negalima sužinoti iš kitų aprašo elementų.
			Pavyzdžiai
				

. — Legenda angliškai, prancūziškai ir vokiškai

				

. — Legenda 12 kalbų

				 . — Tekstas graikiškai, angliškai ir vokiškai; vietų vardai graikiškai ir
					 transliteruoti lotyniškais rašmenimis
				

. — Tekstas angliškai ir prancūziškai

				

. — Pratarmė daniškai ir angliškai
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7.1.3

				

. — Ekrano rodiniai prancūziškai ir angliškai

				

. — Gretutinis tekstas itališkai ir prancūziškai

				

. — Straipsniai angliškai arba japoniškai; santraukos angliškai

				

. — Tekstas vokiškai; santraukos ir turinys rusiškai ir prancūziškai

				

. — Azerbaidžaniečių kalba (kirilika)

				

. — Dialogai prancūziškai, subtitrai angliškai

				

. — Įgarsinta angliškai

				

. — Vidiniai titrai

7.1.3
Pastabos apie gretutines antraštes ir gretutinius paantraštinius
				duomenis
Pastaboje gali būti pateikiamos gretutinės antraštės ir gretutiniai paantraštiniai
duomenys, jei tai neužrašyta 1 srityje.
			

Pavyzdžiai

				 . — July/Aug. 1962-Sept./Oct. 1966 numerių antraštė taip pat kiniškai:
					 Wen hua
				 . — Oct. 1975- numerių angliška antraštė: The half-yearly law review
						Redakcinė pastaba. Ankstesnių numerių angliška gretutinė antraštė: Law
						

quarterly review.

				. — Antraštė keturiomis papildomomis kalbomis
				 . — Prancūziška antraštė iš antraštinio ekrano: Les techniques de la
					 prévision à court terme
				 . — Papildomo antraštinio puslapio antraštė: Introduction à la langue
					 française
				

. — Angliška antraštė iš dėklo: The four seasons

				

. — Paantraštiniai duomenys iš dėklo: Songs of redemption
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Pastaboje gali būti pateikiama informacija apie gretutines antraštes
ar gretutinius paantraštinius duomenis, esančius vėlesnėse serialinio
ištekliaus ar daugiadalio monografinio ištekliaus dalyse, kartu
su atitinkamų numerių ar dalių numeracija, jei ji laikoma svarbia
katalogo vartotojams. Alternatyviai gali būti pateikiama pastaba
apie tai, kad gretutinės antraštės ir (arba) gretutiniai paantraštiniai
duomenys keičiasi (žr. 1.2.5.6, 1.3.4.9).
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Integruojamiesiems ištekliams:
Pastaboje gali būti pateikiama informacija apie gretutines antraštes
ar gretutinius paantraštinius duomenis, esančius ankstesnėse
integruojamojo ištekliaus iteracijose (taip pat apie gretutinės antraštės
ar antraščių nebuvimą ankstesnėse iteracijose), jei ji laikoma svarbia
katalogo vartotojams (žr. 1.2.5.6, 1.3.4.9).
7.1.4

Pastabos apie atsakomybės duomenis

Pastabos apie atsakomybės duomenis gali apimti:
• atsakomybės duomenis, paimtus ne iš ištekliaus, jo dėklo ar pridedamosios
tekstinės medžiagos;
•

pastabas apie asmenų ar kolektyvų vardų variantus ar išplėstines formas,
pastabas apie slapyvardžius, pastabas apie su kūriniu susijusius asmenis ar
kolektyvus, kurių negalima nurodyti kitose aprašo srityse (pavyzdžiui, todėl,
kad nepažymėta jų funkcija);

• atsakomybės duomenis, susijusius su priedais ir kita papildoma medžiaga,
esančius ištekliuje, bet ne nustatytame duomenų šaltinyje (žr. 1.4.4.4);
• pastabas apie atliekamų kūrinių pastatymą, instrumentuotę ir t. t.
•

pastabas apie asmenis ar kolektyvus, susijusius su kūrinio technine gamyba,
administracinėmis ir konsultacinėmis funkcijomis.

			

Pavyzdžiai

				

. — Priskiriama Jonathan Swift

				

. — By Voltaire

				

. — Piešiniai Gordon Davey

				

. — Visas autoriaus vardas: Mignon Good Eberhart

				 . — Visas instituto vardas: Professional Institute of the Public Service of
					 Canada
				Pagrindinė antraštė: Journal of the Professional Institute
				

. — Virš antraštės: Dept. of Defence

				

. — Nr. [1]- sudarytojas: Truong Ky

				

. — Priskiriama Blaeu pagal C. Koeman: Atlantes Neerlandici, vol. ..., p. ...

				. — Parengė State Highway Dept. 1925-1948; parengė General Drafting Co.
					 1949-1955; parengė Engineering Services 1965; parengė National
					 Survey 1961-1962; parengė State Highway Dept. 1963-1969; parengė
					 Dept. of Transportation 1970				

. — „Ground control was supplied by U.S. Coast and Geodetic Survey“
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7.1.4.1

				 . — „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“
				

. — Piešiniai Inigo Jones

				

. — Tikrasis autoriaus vardas: Alexander Wolcott

				

. — Dėklo etiketėje pateikta: The Schools Council

				 . — Duomenys surinkti, bendradarbiaujant su Christiane Klapisch, École
					 pratique des hautes études, Paris
				

. — Animacija Gary Simski ; konsultacijos Micro Industries

				

. — Sistemos projektuotojas Henry Letow ; garsas LF Acoustics

				

. — Dėklo etiketėje pateikta: Arizona Arts and Science Council

				 . — Turinį sukūrė Charles Lytle ir William Surver ; vaizdo diskas ir
					 HyperCard projektas J. Mark Turner ; HyperCard programavimas
					 Helen Brooks
				

. — Pristatytojas ir eseistas: Alan Rich

			 . — Programuotojas Leslie Olfson ; informacinio vadovo autorius Jean
					 Fakourey
				 . — Atlikta 1841 koncertiniu fortepijonu Erard
				. — Adaptacija Louis Daquin ir André Cerf ; dialogai Roger Vaillant ;
					 muzika Jean Wiener ; garsas Lucien Legrand ; scenografija Paul
					 Bertrand ; Madelaine Robinson (Julie Moret), Albert Préjean (Léon
					 Bouquinquant), Roger Pigaut (Pierre Bouquinquant), Jean Vilar (The
					 Priest)
				. — René Forest, violoncello (1st-2nd works) ; Anton Hammer, horn
					 (3rd work) ; RIAS-Sinfonietta Berlin ; David Atherton (last 2 works),
					 Jiri Starek (remainder), conductors
7.1.4.1

Pakitimai atsakomybės duomenyse
Daugiadaliams monografiniams ištekliams:
Pastaba pateikiama, jei yra pakitimų atsakomybės duomenyse po
daugiadalio monografinio ištekliaus pirmosios arba anksčiausios
dalies ir ši nauja informacija reikalinga identifikavimui ar kitais
atžvilgiais laikoma svarbia katalogo vartotojams.

223

7

ISBD 2011

Serialiniams ištekliams:
Pastaba pateikiama, jei vėlesnių serialinio ištekliaus numerių
atsakomybės duomenyse yra pakitimų, dėl kurių nereikia naujo
aprašo (žr. A.2.7), ir jie reikalingi serialinio ištekliaus identifikavimui
ar kitais atžvilgiais laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Integruojamiesiems ištekliams:
Pastaba pateikiama, jei ankstesni atsakomybės duomenys, kurie
dabartinėje iteracijoje nebepateikiami arba ankstesnėse iteracijose
pateikiami kitokia forma, laikomi svarbiais katalogo vartotojams. Jei
tokių pakitimų daug, gali būti pateikiama bendra pastaba.
							

Pavyzdžiai

								

. — Ankstesnis redaktorius: Matija Babić

								

. — Redaktorius keičiasi

7.1.4.2

Atsakomybės duomenų šaltinis

Jei atsakomybės duomenys buvo perrašyti iš kito, o ne iš prioritetinio duomenų šaltinio,
pastaboje gali būti nurodomas duomenų šaltinis.
			

Pavyzdys

				

. — Autoriaus duomenys paimti iš antraštinio lapo kitos pusės
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei atsakomybės duomenys nepateikti prioritetiniame duomenų
šaltinyje tuojau pat po antraštės duomenų, jų vieta aprašoma pastaboje.
Atsakomybės duomenys, paimti ne iš ištekliaus, pateikiami pastaboje
kartu su tokios informacijos šaltiniu.

							

Pavyzdžiai

								

. — Autoriaus vardas nurodytas antraštinio puslapio viršuje

								 . — By Ezechiel Spanheim. Šaltinis: Deutsches Anonymen									 Lexikon / Michael Holzmann und Hanns Bohatta, Bd.
									 1, S. 409, Nr. 11863
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7.2.3

7.2

Pastabos apie laidos sritį ir ištekliaus bibliografinę istoriją

7.2.1

Laidos duomenų šaltinis

Gali būti pateikiamos pastabos apie laidos duomenų ar laidos atsakomybės duomenų
šaltinį.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei laidos duomenys buvo gauti iš kito šaltinio, o ne iš nustatyto
duomenų šaltinio ar prioritetinio duomenų šaltinio dalies, esančios
prieš antraštę ir atsakomybės duomenis, pastaboje nurodomas šaltinis,
iš kurio šie duomenys gauti.
							

Pavyzdys

								

. — Laidos duomenys iš kolofono

Elektroniniams ištekliams:
Jei elektroninio ištekliaus laidos duomenys yra paimti iš šaltinio, kuris
skiriasi nuo pagrindinės antraštės šaltinio, pastaboje pateikiamas
laidos duomenų šaltinis.
							

Pavyzdžiai

								

. — Laidos duomenys iš brošiūros

								

. — Laidos duomenys iš disko etiketės

7.2.2 			

Laidos srities pakitimai
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Pastaboje pateikiami laidos duomenų pakitimai, kurie atsirado po
numerio ar dalies, vartojamų kaip aprašo pagrindas, ir dėl kurių
nereikia naujo aprašo, jei jie laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Integruojamiesiems ištekliams:
Pastaboje pateikiami ankstesni laidos duomenys, kurie dabartinėje
iteracijoje nebepateikiami arba ankstesnėse iteracijose pateikiami
kitokia forma, ir dėl kurių nereikia naujo aprašo (žr. A.2.7.2), jei jie
laikomi svarbiais katalogo vartotojams.

7.2.3

Ištekliaus bibliografinė istorija

Gali būti pateikiamos pastabos, susijusios su aprašoma laida ar kūrinio bibliografine
istorija.
225

7

ISBD 2011

			Pavyzdžiai
				

. — Originalas publikuotas: London : J. Tonson, 1747

				

. — Originalas išleistas 1965

				 . — Anksčiau publikuota: The players of Null-A. London : Dodson,
					 1970; originalas publikuotas: The pawns of Null-A. New York : Street
					 and Smith, 1948
				

. — Anksčiau prieinama: CAS 675

				

. — Perspaudas 2-osios laidos: London : [s.n.], 1760

				 . — Atspaudas iš: Physical review ; 2nd series, vol. 70, no. 5-6, September
					 1 & 15, 1946
				

. — Reprodukcija žemėlapio, publikuoto Nicolas Berey Paryžiuje 1663

				 . — Reprodukcija iš: Johannis Hevelii Uranographia totum coelum
					 stellatum. Gedani, 1690
				

. — Faksimilinė 1-osios laidos reprodukcija: St. Omer : [s.n.], 1610

				 . — Faksimilinė rankraščio originalo reprodukcija iš: National Map
					 Collection, Public Archives of Canada
				

. — Pagal to paties pavadinimo Ludwig Bemelmans knygą

				

. — Pagal: The treasure of Franchard / by Robert Louis Stevenson

				

. — Adaptacija: Draculus. 1994

				

. — Pataisyta 1969 išleisto diafilmo versija antrašte: Maps and atlas survey

				 . — Suredaguota 1972 kino filmo versija pavadinta: 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“
				

. — Originalo kopija iš Archivo General de Indias, Sevilla

				

. — Programą pirmą kartą išleido Educational Software 1994

				

. — Elektroninė spausdinto leidinio, išleisto 1989, versija

				

. — Skaitmeninė 1522 išleisto leidinio reprodukcija

				 . — Teksto, publikuoto1984 ir 1987, ankstesnės dalys skaitmenintos ir
					 prieinamos internete
				

. — Kopijuoja apžvalgą, autoriaus atliktą 1993

				 . — Ant dėklo: Multimedia master version of the original 1985 two
					 videodisc version
				

. — Išteklius nukopijuotas 1996 spalį iš vietinio tinklo

				 . — Peržiūrėta laida: Mental capacity : medical and legal aspects of the
					 aging. 1977
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7.2.4.2

				 . — „Map based on uncontrolled aerial photography flown 1972. Map
					 field checked 1973“
				

. — Originalas išleistas serijoje: Environmental science

				

. — Įrašyta: London, Abbey Road, No. 1 studio, August 1965

7.2.4

Santykiai su kitais ištekliais

7.2.4.1 		

Vertimai

Jei žinoma, kad kūrinys, sudarantis išteklių, yra vertimas, originali kūrinio antraštė
arba, jei taikoma, registracinė antraštė ir ISSN pateikiama 7 srityje (žr. taip pat 1.2.4).
Jei žinoma, kad tai yra tam tikros kūrinio laidos vertimas su nuosava antrašte, ši
antraštė pateikiama pirmoji, o po jos gali būti pateikiama išversto originalaus kūrinio
antraštė. Jei išteklių sudaro keli atskiri kūriniai, vertimo pastabos gali būti įtraukiamos
į turinio pastabą.
Pastabas apie antraštės kalbą žr. 7.1.2.2.
Apie ištekliaus laidas, išleistas vienu metu skirtingomis kalbomis, žr. 7.2.4.3.
			

Pavyzdžiai

				

. — Vertimas iš: La muerte de Artemio Cruz

				

. — Originalas išleistas antrašte: Five on Kirrin Island again

				

. — Vertimas iš: Gulliver’s travels

				

. — Originalo antraštė: Dissertatio physica de natura et remediis fulminum

				 . — Originalo antraštė: North Land footprints, or, Lives on Little Bent
					 Tree Lake; translated from the French
							Redakcinė pastaba. Originalus angliškas tekstas iš pradžių išverstas į
							

prancūzų kalbą, po to į kroatų kalbą.

				 . — Originalo antraštė: Kira kira hikaru; translated into Finnish from the
						 English translation: Twinkle twinkle
				 . — Vertimas iš: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311
				Pagrindinė antraštė: Soviet radiochemistry
7.2.4.2 		

Reprodukcijos

Jei išteklius yra tiksli kito ištekliaus reprodukcija (pavyzdžiui, spausdinto leidinio
faksimilinė reprodukcija ar kita fotografinė reprodukcija (arba mikroreprodukcija),
garso kasetės kopija iš garso disko, filmo kopija vaizdo juostoje, skaitmeninta versija),
pateikiama pastaba apie tai, kad išteklius yra reprodukcija (žr. A.2.5). Pateikiama
originalaus ištekliaus antraštė (jei ji skiriasi nuo reprodukcijos antraštės) ir jo
publikavimo detalės; taip pat gali būti nurodomas originalaus ištekliaus periodiškumas.
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Pavyzdžiai

				 . — Mėnesinio leidinio reprodukcija, Paris : Librairie Rouquette
				1–5 sritys: Le banquet. — Reprod. [en fac-sim.]. — No 1 (mars 1892)					 no 8 (mars 1893). — Genève : Slatkine, 1971. — 23 cm
				 . — Mėnesinio, vėliau dvimėnesinio leidinio reprodukcija, Paris :
					 H. Lemoine
				1–5 sritys: Le pianiste : [journal spécial, analytique et instructif]. —
					 [Reprod. en fac-sim.]. — 1 (1833/34)-2(1834/35). — Genève :
					 Minkoff, 1972. — Portr. ; 31 cm
				 . — Faksimilinė reprodukcija. Originalas išleistas: London : R. Walton,
					 [1654]
				4 sritis: London : London Topographical Society, 1898
				 . — Mikrografinė reprodukcija. Originalas išleistas: Porto : Tércio de
					 Miranda, 1910-1932
				4 sritis: Lisboa : Biblioteca Nacional, 1986-1988
				. — Skaitmeninė reprodukcija. Originalas išleistas: Impressa Romae :
					 per B[ernardinum de] V[italibus], 1522
				4 sritis: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2005
				

. — Mikroformos reprodukcija. Originali laida: XIV, 624 p.

7.2.4.3

Ištekliai, publikuoti skirtingomis laidomis

Jei išteklius yra vienas iš dviejų ar daugiau vienu metu publikuotų laidų, iš dalies
besiskiriančių savo turiniu ir (arba) kalba, pateikiamas kitos ar kitų laidų pavadinimas.
Jei kitos ar kitų laidų pavadinimą sunku nustatyti, sudaroma bendra pastaba. Jei
išteklius publikuotas keliomis laidomis, kurias nepatogu tinkamai išvardyti, sudaroma
bendra pastaba.
			

Pavyzdžiai

				 . — Taip pat publikuota: Early edition, 2-star edition, and 3-star edition
				2 sritis: Final edition
				 . — Taip pat publikuota: National edition
				2 sritis: City edition
				 . — Laidos duomenys taikomi programų anonsams
						Redakcinė pastaba. Publikuota keletu laidų su tapačia redakcine medžiaga;
						

				

programų anonsai taikomi konkretiems geografiniams regionams.

. — Daug laidų

				 . — Taip pat publikuota prancūziškai ir vokiškai
				 . — Angliška laida iš: Bulletin critique du livre français = ISSN 0007-4209
				Pagrindinė antraštė: New French books
228

ISBD 2011

7.2.4.6

7.2.4.4

Ištekliai su priedais, įdėtiniais priedais ir t. t.

Jei aprašomas išteklius turi vieną ar daugiau priedų ir (arba) įdėtinių priedų, gali būti
pateikiama pastaba apie priedo ir (arba) įdėtinio priedo antraštę arba registracinę
antraštę ir ISSN.
			

Pavyzdžiai

				 . — Priedas: Journal of the Royal Numismatic Society = ISSN 0307-8019
				Pagrindinė antraštė: Numismatic chronicle
				 . — Priedas: Das kleine Blatt
				Pagrindinė antraštė: Der Kreis
				 . — Su tekstu, aprašančiu pavaizduotos srities geologiją, angliškai ir
					 prancūziškai
				

. — Su gyvenamųjų vietovių rodykle ir atstumų lentele

Jei tokių priedų yra daug, gali būti pateikiama bendra pastaba apie jų buvimą.
			

Pavyzdžiai

				 . — 8-oji-10-oji laidos atnaujintos ketvirtiniais ir metiniais suvestiniais
					 priedais
				

. — Daug priedų

7.2.4.5

Priedas prie arba įdėtinis priedas į

Jei išteklius yra kito ištekliaus priedas arba įdėtinis priedas, pateikiama pastaba apie
pagrindinio ištekliaus antraštę arba registracinę antraštę ir ISSN.
			

Pavyzdžiai

				 . — Priedas prie: Philosophical magazine = ISSN 0031-8086
				Pagrindinė antraštė: Advances in physics
				 . — Priedas prie: La lettre du maire = ISSN 0395-0182
				Pagrindinė antraštė: La lettre du maire (Paris). Textes et documents
				 . — Priedas prie: Der Kreis
				Pagrindinė antraštė: Das kleine Blatt
				 . — Įdėtinis priedas į: Transport public = ISSN 0249-5643
				Pagrindinė antraštė: Action transport
7.2.4.6

Kiti santykiai

Pastabos apie kitus santykius tarp aprašomo ištekliaus ir kitų išteklių gali būti
pateikiamos, jei apibrėžiamas santykio pobūdis ir žinomos kito ištekliaus ar išteklių
antraštės arba registracinės antraštės ir ISSN.
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Jei du ar daugiau išteklių yra publikuoti kartu, kiekvienas išteklius aprašomas atskirai;
kiekviename apraše pateikiama pastaba apie tai, kad išteklius buvo publikuotas kartu
su kitu.
			

Pavyzdžiai

				. — Išleista su: Sugar industry abstracts
				Pagrindinė antraštė: La sucrerie belge ...
				 . — Išleista su: La sucrerie belge
				Pagrindinė antraštė: Sugar industry abstracts ...
				 . — Vol. 4, no. 1- išleista: Driftwood Public Library gazette
				Pagrindinė antraštė: Newsletter / Friends of Driftwood Public Library
						Redakcinė pastaba. Ankstesni numeriai išleisti atskirai.
				 . — Išleista su: Gamla Testament. Stockholm : Rumstedt, 1812; Nya
					 Testament. 4th ed., Stockholm : Rumstedt, 1811. Abu taip pat išleisti
					 atskirai
7.2.4.7

Santykiai tarp tęsiamųjų išteklių

7.2.4.7.1

Tęstinumas

Jei tęsiamasis išteklius yra kito tęsiamojo ištekliaus tęsinys, pastaboje pateikiama
ankstesnio ištekliaus antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN, pradedant žodžiu
Tęsia: (ar atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdys

				 . — Tęsia: Monthly Scottish news bulletin = ISSN 0307-5273
				Pagrindinė antraštė: Pointer
Jei tęsiamąjį išteklių tęsia kitas tęsiamasis išteklius, pastaboje pateikiama vėlesnio
ištekliaus antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN, pradedant žodžiu Tęsia: (ar
atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdys

				 . — Tęsia: Annual report of the General Manager – Transport
					 Department, Glasgow Corporation = ISSN 0308-4140
				Pagrindinė antraštė: Report of the General Manager for the year ... /
					 presented to the Glasgow Corporation Transport Committee
7.2.4.7.2

Sujungimas

Jei tęsiamasis išteklius yra sudarytas sujungus du ar daugiau kitų tęsiamųjų išteklių,
pastaboje pateikiamos ankstesnių tęsiamųjų išteklių antraštės arba registracinės
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7.2.4.7.3

antraštės ir ISSN, pradedant žodžiu Sujungta: (ar atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdžiai

				. — Sujungta: British abstracts. B 1, Chemical engineering, fuels
					 metallurgy, applied electrochemistry and industrial inorganic
					 chemistry = ISSN 0365-8740; ir: British abstracts. B 2, Industrial
					 organic chemistry = ISSN 0365-8929
				Pagrindinė antraštė: Journal of applied chemistry. Abstracts
				. — Sujungta: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; ir: Nordia
					 tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
				Pagrindinė antraštė: Nordia tiedonantoja / Oulun yliopiston maantieleen
					laitos
				 . — Sujungta: Emmenthaler Blatt; ir: Neue Berner Zeitung
				Pagrindinė antraštė: Berner Zeitung
Jei tęsiamasis išteklius buvo sujungtas su vienu ar daugiau tęsiamųjų išteklių,
suformuojant naują tęsiamąjį išteklių, pastaboje pateikiama kiekvieno kito tęsiamojo
ištekliaus antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN, pradedant žodžiais Sujungta su:,
po to žodis tapo: (ar atitikmeniu kita kalba) ir naujojo ištekliaus antraštė.
			

Pavyzdžiai

				. — Sujungta su: Journal of the British Ceramic Society = ISSN 0524					 5133; tapo: Transactions and journal of the British Ceramic Society =
					 ISSN 0307-7357
				Pagrindinė antraštė: Transactions / British Ceramic Society
				. — Sujungta su: Gran vía; tapo: Revista Gran vía de actualidades, artes
					 y letras
				Pagrindinė antraštė: Revista de actualidades, artes y letras
				. — Sujungta su: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529; tapo:
					 Nordia tiedonantoja (1995) = ISSN 1238-2078
				Pagrindinė antraštė: Nordia tiedonantoja. Sarja A
				. — Sujungta su: L’exportation en pratique; tapo: Commerce extérieur
					 Suisse
				Pagrindinė antraštė: Euro centre Suisse
7.2.4.7.3

Suskaidymas ar atskyrimas

Jei tęsiamasis išteklius yra naujas išteklius, kuris atsirado suskaidžius tęsiamąjį
išteklių į du ar daugiau tęsiamųjų išteklių, pastaboje pateikiama ankstesnio tęsiamojo
ištekliaus, iš kurio jis išskirtas, antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN, pradedant
žodžiais Iš dalies tęsia: (ar atitikmeniu kita kalba).
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Pavyzdys

				 . — Iš dalies tęsia: Proceedings – Institution of Mechanical Engineers =
					 ISSN 0020-3483
				Pagrindinė antraštė: Proceedings / Institution of Mechanical Engineers.
					Part 2
Taip pat gali būti nurodomi duomenys apie kitus tęsiamuosius išteklius, atsiradusius
dėl suskaidymo.
Jei tęsiamasis išteklius suskaidytas į du ar daugiau tęsiamųjų išteklių, pastaboje
pateikiamos vėlesnių tęsiamųjų išteklių antraštės arba registracinės antraštės ir ISSN,
pradedant žodžiais Suskaidyta į: (ar atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdžiai

				 . — Suskaidyta į: Comparative biochemistry and physiology. A,
					 Comparative physiology = ISSN 0300-9629; ir į: Comparative
					 biochemistry and physiology. B, Comparative biochemistry = ISSN
					 0305-0491
				Pagrindinė antraštė: Comparative biochemistry and physiology
				 . — Suskaidyta į: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 0359-2510; ir į:
					 Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
				Pagrindinė antraštė: Nordia tiedonantoja / Pohjois-Suomen
					 maantieteellinen seura
Jei tęsiamasis išteklius buvo atskirtas nuo kito tęsiamojo ištekliaus, pastaboje
pateikiama tęsiamojo ištekliaus, nuo kurio jis buvo atskirtas, antraštė arba registracinė
antraštė ir ISSN, pradedant žodžiais Atskirta nuo: (ar atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdys

				 . — Atskirta nuo: Boekengids
				Pagrindinė antraštė: Jeugdboekengids
7.2.4.7.4

Prijungimas

Jei prie tęsiamojo ištekliaus buvo prijungtas vienas ar daugiau tęsiamasis išteklius,
išsaugant ankstesnę antraštę, pastaboje pateikiama kiekvieno prijungto tęsiamojo
ištekliaus antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN, pradedant žodžiu Prijungta: (ar
atitikmeniu kita kalba).
			

Pavyzdžiai

				 . — Prijungta: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915
				Pagrindinė antraštė: Philosophical magazine
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7.2.4.7.6

				 . — Prijungta: Panorama congiunturale
				Pagrindinė antraštė: Notizie economiche UBS
Jei tęsiamasis išteklius buvo prijungtas prie kito tęsiamojo ištekliaus, pastaboje
pateikiama tęsiamojo ištekliaus, prie kurio prijungta, antraštė arba registracinė antraštė
ir ISSN, pradedant žodžiais Prijungta prie: (ar atitikmeniu kita kalba).
			Pavyzdžiai
				 . — Prijungta prie: Quarterly review of marketing = ISSN 0307-7667
				Pagrindinė antraštė: Marketing forum
				 . — Prijungta prie: Journal d’agriculture suisse
				Pagrindinė antraštė: Le cultivateur de la Suisse romande
Prijungimo data, jei ji laikoma svarbia katalogo vartotojams, įtraukiama į pastabą.
			

Pavyzdžiai

				 . — Prijungta 1827: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915
				Pagrindinė antraštė: Philosophical magazine
				 . — Prijungta 1975 prie: Quarterly review of marketing = ISSN 0307					 7667
				Pagrindinė antraštė: Marketing forum
7.2.4.7.5

Serija su serijėlėmis

Jei serialinis išteklius turi serijėlių su nepriklausomomis antraštėmis, pastaboje gali
būti pateikiama kiekvienos serijėlės antraštė arba registracinė antraštė ir ISSN.
			

Pavyzdys

				 . — Serijėlės: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos de
					 investigación social
				Pagrindinė antraštė: Documentos de la Facultad de Filosofía, Letras y
					 Ciencias
Jei tokių serijėlių yra daug, gali būti pateikiama bendra pastaba apie jų buvimą.
			

Pavyzdys

				

. — Daug serijėlių

7.2.4.7.6

Serijėlės

Jei aprašomas serialinis išteklius yra serijėlė, duomenys apie pagrindinę seriją
pateikiami 6 srityje, o ne 7 srityje.
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7.3

Pastabos apie specifinę ištekliaus medžiagos ar rūšies sritį

7.3.1

Matematiniai duomenys (Kartografiniai ištekliai)

Pastaboje gali būti pateikiami duomenys, papildantys arba išsamiau apibūdinantys
matematinius ar kartografinius 3 srities duomenis.
			

Pavyzdžiai

				 . — „This map is constructed by using a special projection system that
					 gives a perspective effect while the immediate lake area remains in
					 scale“
				 . — Originalo mastelis apie 1:1 300
						Redakcinė pastaba. Aerofotonuotraukos didinimui.
				. — Orientuota į šiaurės dešinę
				

. — Pradiniai dienovidiniai: Fero ir Paryžius

				

. — Kintamojo mastelio grafikas: „Statute miles Mercator projection“

				

. — Reljefas parodytas izohipsėmis, brūkšniais ir sluoksniniu spalvinimu

				

. — Reljefas ir gelmės parodyti izobatomis

				 . — Reljefas parodytas piešiniais ir brūkšniais. Gelmių gyliai išmatuoti ir
					 parodyti izobatomis
				

. — „Ekvidistance 50 m“

				

. — Gylis sieksniais

7.3.1.1 		 Dangaus žemėlapiams pirmoji pastaba, susijusi su matematinių duomenų
sritimi, yra pastaba apie ryškį. Pateikiamas terminas ribinis ryškis ar jo atitikmuo kita
kalba, po jo nurodant skaičių, kuris negali būti didesnis už 22.
			

Pavyzdys

				

. — Ribinis ryškis 3,5

7.3.1.2 		 Fotonuotraukoms ir distancinio tyrimo vaizdams pirmoji pastaba, susijusi
su matematinių duomenų sritimi, yra pastaba tinkanti šio tipo ištekliui.
			

Pavyzdžiai

				 . — f6.016 inches, alt. (orig.) 8 000 ft
						Redakcinė pastaba. Aerofotonuotraukos didinimui.
				. — f5.944 inches, alt. 12 000 ft
				 . — MSS Bands 3 and 4
						Redakcinė pastaba. Distancinio tyrimo vaizdui.
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7.3.1.3

7.3.1.3

Skaitmeniniai kartografiniai ištekliai

Informacija, kuri neįtraukiama į 3 sritį, tokia kaip apie skaitmeninį grafinį vaizdavimą,
gali apimti skaitmeninio grafinio vaizdavimo būdo detales, pvz., netiesioginės nuorodos
būdą (t. y. geografinių objektų tipai, adresavimo schemos arba kitos priemonės, su
kurių pagalba suteikiamos buvimo vietų nuorodos) ir topologinį lygmenį, geografinius
erdvinius nuorodinius duomenis (koordinačių sistema, geodezinė data) su papildoma
informacija apie duomenų kokybę, sluoksnio struktūrą, perdavimo formatą, geodeziją
ir t. t.
Elektroniniam ištekliui gali būti pateikiamas duomenų tipas (pvz., rastras, vektorius,
taškas), objekto tipas (pvz., taškas, linija, daugiakampis, pikselis), erdvinei informacijai
reikšti naudojamų objektų skaičius ir formato pavadinimas (pvz., skaitmeninis
duomenų perdavimas).
Duomenų tipas. Nurodomas tiesioginės nuorodos būdas (t. y. objektų sistema),
naudojamas erdvei elektroniniame ištekliuje reikšti (pvz., rastras, vektorius, taškas).
Objekto tipas. Nurodomas specifinis taško, rastro ir (arba) vektoriaus tipas,
naudojamas elektroniniame ištekliuje. Keli tipai atskiriami kableliu.
Objektų skaičius.
Taškų / vektorių skaičius. Nurodomas taškų arba vektorių objektų skaičius arba
kiekvienas elektroniniame ištekliuje naudojamų objektų tipas.
Rastrų objektų skaičius. Nurodomas eilučių x stulpelių x vokselių (vertikalių)
skaičius rastro elektroniniame ištekliuje. Eilučių ir stulpelių skaičius naudojamas
stačiakampio formos rastro ištekliams. Vokseliai naudojami stačiakampio formos
tūriniams rastrų ištekliams.
Formatas. Nurodomas formato, kuriuo saugomas elektroninis išteklius, pavadinimas
ir versija.
			

Pavyzdžiai

				

Point : entity point

				

Vector : network chains, non-planar graph

				

Raster : pixel

				

Raster : pixel ; TIFF

				

Vector : point, line, polygon ; ARC/INFO export, version 1.0

				 Vector : edge (70)
				. — Vietos nuoroda: 100 metų senumo salpos riba; 500 metų senumo
					salpos riba
				

. — Geografinė sistema: koordinatės ; dešimtainiai laipsniai
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				. — Šiaurės Amerikos data, 1927 : elipsoidas: Klarko, 1866 (didysis
					pusašis: 6378206,4 ; paplokštumo santykio vardiklis: 294,98)
			 . — Pristatymo formatas: SUF2, DGN (microstation format), DXF,
					 DWG (AutoCad format); 9 colių magnetinės juostos ritė, Exabite (8
					 mm kasetė); maži failai diske
				 . — Pristatyta 1992-12-31: Lakštas 9W, 9O, 14W, 14O, 15W, 19W, 19O,
					 20W (išskyrus Texel); pristatoma po lakštą arba jo dalį
				 . — Struktūra: visi linijų segmentai susikerta, ir tais atvejais, kai linijos
					 segmentas turi savo atskirą tapatybę, jis yra priderintas prie savo
					 kodo; sukuriami daugiakampiai (objektai) koduojami pagal centroidą
Gali būti užrašoma elektroninių išteklių skiriamoji geba, išreikšta kaip smulkiausios
duomenų dalelės dydis metrais (paprastai taško dydžiu arba atstumais tarp viršūnių).
			Pavyzdžiai
				

. — Skiriamoji geba: 1 pikselis = 20 m

				. — Skiriamoji geba: minimalus atstumas tarp gretimų viršūnių: 5 m
					 horizontalia linija
7.3.2

Natų formos duomenys (Muzikos notacija)

Pastabos apie natų formos duomenis gali apimti įvairių ištekliaus dalių ypatybes ar
variantus.
			Pavyzdys
				

. — Liutnios tabulatūra ir penklinės notacija priešinguose puslapiuose

7.3.3

Numeracija (Tęsiamieji ištekliai)

7.3.3.1 		 Pastaboje gali būti nurodomos numeracijos detalės, kurios nebuvo
pateiktos 3 srityje, arba jų praleidimo paaiškinimas (pvz., nenumeruotos serijos).
			Pavyzdžiai
				

. — 1939-1945 nutraukta

				

. — Nenumeruota serija

7.3.3.2 		 Jei aprašas sudaromas iš serialinio ištekliaus tarpinio numerio ar dalies,
gali būti pateikiama pastaba apie pirmojo numerio ar dalies numeraciją, kai informacija
prieinama iš kitų šaltinių. Jei serialinis išteklius nebeleidžiamas, tačiau paskutiniojo
numerio ar dalies aprašo sudarymo metu neturima, gali būti pateikiama pastaba apie
paskutiniojo numerio ar dalies numeraciją (žr. 3.3).
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7.3.3.4

Pavyzdžiai

				

. — Pradėta: T. 1, Nr. 1 (1972)

				
				

. — Nutraukta: T. 1, Nr. 6 (1974 spalis)
. — Pradėta: Nr. 1, išleistu 1968

				

. — Nutraukta 1982 tomu

				

. — Pradėta: T. 1, Nr. 1 (1974 gegužė); nutraukta: T. 1, Nr. 6 (1974 spalis)

				

. — Pradėta 1962 ir baigta 1975

7.3.3.3 		 Aprašant priedą ar įdėtinį priedą, priklausantį pagrindiniam serialiniam
ištekliui, gali būti pateikiama pastaba apie pagrindinio serialinio ištekliaus numeraciją.
			

Pavyzdys

				 . — Priedo no. 1 (1983) sutampa su pagrindinio leidinio 10. évf., 1. sz.
					 (1983)
				Pagrindinė antraštė: Külpolitika. English-language supplement
7.3.3.4 		 Pastabos taip pat sudaromos apie kokią nors sudėtingą ar klaidingą
numeraciją, nepateikiamą numeracijos srityje, arba apie bet kokias kitas numeracijos
detales, jei jos laikomos svarbiomis katalogo vartotojams (žr. 3.3).
			Pavyzdžiai
				

. — Vol. 29, no. 3-vol. 39, no. 2 numeracijoje praleisti

				

. — Kasmet pradedama numeruoti nuo Nr. 1
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7.4

Pastabos apie publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sritį

7.4.1 			 Pastabos apie publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. sritį gali
apimti duomenis apie kitus ištekliaus leidėjus, gamintojus, platintojus ir t. t.; pastabas
apie publikavimo, pagaminimo ar platinimo ir t. t. duomenų variantus; pertrūkius;
papildomas datas.
			

Pavyzdžiai

				

. — Taip pat publikuota: Colombo by Ceylon University Press

				

. — Leidėjas įvardytas privilegijos duomenyse: Sulpice Sabon

				

. — Kolofone data 1723

				

. — Data pateikta chronogramos forma

				

. — Įtraukta į: Stationers’ Register, 22 July 1587

				

. — T. 4 publikuotas 1939, t. 5 – 1946

				 . — Originalūs leidybiniai duomenys užklijuoti etikete, kurioje pažymėta:
					 C.F. Peters, Frankfurt, London, New York
				

. — Jungtinėje Karalystėje platina EAV Ltd., London

				 . — Prie dėklo pritvirtintoje etiketėje publikavimo informacija: Taftville
					 (Conn.) : MCD Software Associates
				 . — Vartotojo vadovą platina American Political Science Association,
					 Washington, D.C.
				

. — Disko etiketėje data: cop. 1992

				

. — Vadovas datuotas: 1994

				 . — Publikavimo vieta „Cosmopoli“ yra fiktyvi; identifikuota kaip
					 Frankfurt a. M., pagal Die falschen und fingirten Druckorte /
					 E.O. Weller, Bd. 1, p. 285
				
. — Publikavimo vieta nuspėta kataloguotojo pagal spausdinimo požymius
		
				 . — Tomas 1 publikuotas 1561; t. 2: 1564; t. 3: 1562; t. 4: 1560
				4 srityje: , 1560-1564
				 . — Nr. 1 publikuotas 2006; publikavimo data iš Nr. 2
				4 srityje: , 2005Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. duomenys buvo gauti
iš kito, o ne iš nustatyto duomenų šaltinio, pastaboje nurodomas
šaltinis, iš kurio šie duomenys buvo gauti.
							Pavyzdžiai
								

. — Leidėjo vardas iš kolofono
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7.4.2

								. — Thomas Saint dirbo Newcastle upon Tyne nuo apie 1769
									 ir iki apie 1788. Šaltinis: 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
Pakitimai publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. srities
				duomenyse
Serialiniams ištekliams ir daugiadaliams monografiniams
ištekliams:
Pastaboje pateikiami publikavimo vietos ir (arba) leidėjo vardo
pakitimai, atsiradę po pirmojo arba anksčiausio numerio ar dalies,
kartu su atitinkamų numerių ar dalių numeracija, jei jie laikomi
svarbiais katalogo vartotojams. Jei pakitimų daug, gali būti pateikiami
bendri duomenys (žr. 4.1.15, 4.2.13).
							

Pavyzdžiai

								 . — Publikuota: Redwing [sic], Minn., 1864-1865;
									 Le Sueur, Minn., 1865
								

. — Publikavimo duomenys keičiasi

Integruojamiesiems ištekliams:
Pastaboje pateikiamos ankstesnės publikavimo vietos ir (arba) leidėjų
vardai, kurie dabartinėje iteracijoje nebepateikiami arba ankstesnėse
iteracijose buvo pateikti kitokia forma, jei jie laikomi svarbiais
katalogo vartotojams (žr. 4.1.15, 4.2.13).
							

Pavyzdys

									 . — Publikuota: New York : McGraw-Hill, 1974-1975;
										 South Hackensack, N.J. : F.B. Rothman, 1976-1978
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7.5

Pastabos apie materialiojo aprašo sritį

7.5.1

Papildomi fiziniai duomenys

Pastabos apie materialiojo aprašo sritį gali apimti detalesnį fizinį ištekliaus aprašą,
papildantį formalius 5 srityje pateiktus duomenis, ir duomenis apie tam tikras
fizines savybes. Pastabos taip pat gali būti sudaromos apie integruojamojo ištekliaus
pridedamąją medžiagą ar ankstesnius fizinius duomenis.
			

Pavyzdžiai

				 . — Kita lapų pusė tuščia
						Redakcinė pastaba. Lapai numeruoti abiejose pusėse.
				 . — Spausdinta abiejose lapų pusėse
						Redakcinė pastaba. Lapai numeruoti vienoje pusėje.
				. — Tomai sunumeruoti: 1, 2A, 2B, 2C, 3
				

. — Puslapiai taip pat sunumeruoti: 321-401

				

. — Žemėlapis priešlapyje

				

. — Ranka spalvintos iliustracijos

				

. — Spausdinta nerūgštiniame popieriuje

				

. — Antraštinis puslapis spausdintas juodai ir raudonai

				

. — Vandenženklis: C & I Honig

				

. — Voke, antraštė ant užlanko

				

. — Su papildoma violončelės partija

				

. — Diskas atspaustas ant stačiakampio paviršiaus, 20 x 20 cm

				

. — Dėklas: 32 x 36 x 16 cm

				

. — Lapų matmenys: 24 x 48 cm, 16 x 42 cm, 16 x 28 cm

				

. — Spausdinto ploto matmenys: 30 x 46 cm

				

. — Aukštis su rėmeliais: 114 cm

				

. — Animacinės skaidrės, naudojamos su Photo Motion Activator

				

. — Matoma naudojant kaitrinę lemputę

				

. — Projektuojama lazerio spinduliu

				

. — Elektroniniu būdu pritaikyta imituoti stereo

				

. — Sinchronizuota USPEC 2 standartu

				

. — Sinchronizuota naudojant Philips N2209/LFD3442 impulsus

				

. — Eilėraščių tekstas išspausdintas ant voko

				

. — Iliustracijų lapai akvatinta arba vario graviūros

				 . — Išleista 2 t., 8-oji-10-oji laidos; 3 t., 11-oji-15-oji laidos; 4 t., 16-oji					 20-oji laidos; 5 t., 21-oji laida240
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7.5.1

. — Ištekliaus dydis: originalas (113 776 KB) ; vartotojo kopija (5 631 KB)

				. — Skaitmeniniai ir analoginiai takeliai angliškai ir vokiškai
				

. — Nejudantys vaizdai JPEG formatu

				 . — Dokumentacija: Comprehensive occupational health nursing
						 preparation / principal investigator, Daniel Murphy. Houston,
						 TX : Data Health Nursing Publishers, cop. 1994. ISBN 0-87301						 605-6
							Redakcinė pastaba. Pridedamoji medžiaga nuotolinės prieigos
							

elektroniniam ištekliui.

Seniesiems monografiniams ištekliams:
Gali būti pateikiami iliustracijų lapai arba įklijos, kurios yra įtrauktos
į ištekliaus puslapių ar lapų numeraciją.
							Pavyzdys
								

. — 12 iliustracijų lapų įtraukta į paginaciją

									arba
								 . — 12 iliustracijų lapų įtraukta į paginaciją kaip p. 5-6,
									 11-12, 19-20, 29-30, 39-40, 49-50, 59-60, 69-70, 79-80,
									 89-90, 99-100, 109-110
Eilučių skaičius puslapyje ir vartojamas šriftas yra nurodomi, jei tai
padeda identifikuoti spaustuvininką arba laikoma, kad yra svarbu
katalogo vartotojams.
							

Pavyzdys

								

. — Puslapyje 24 eilutės; šriftas 24G

Pateikiamas ištekliaus fizinis aprašas, taip pat signatūrų sąrašas, jei
laikoma, kad tai svarbu katalogo vartotojams. Gali būti pateikiamas
išsamus lankų išdėstymas, laikantis informacijos šaltinių nurodymų
(žr. C priedą). Gali būti nurodomas egzempliorius ar egzemplioriai,
kurių pagrindu apibūdinti lankai.
							

Pavyzdžiai

								

. — Signatūros: A-K4

								 . — Lankų išdėstymas: 8vo: A-H4; 32 lapai: p. [1-2] 3-62
									 [63-64]; $3(-H3) pažymėta. H4 tuščias.
								 . — Lankų išdėstymas: a2 A-L4 M2. Pagal rinkinio y
									 egzempliorių x
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7.5.2

Kitos prieinamos fizinės formos

Jei išteklius prieinamas skirtingomis fizinėmis laikmenomis ar skirtingais formatais,
gali būti pateikiama pastaba.
			

Pavyzdžiai

				

. — Numeriai 46- taip pat prieinami internete

				

. — Prieinama 8 mm arba 16 mm filme

				

. — Taip pat išleista stiklo skaidrės

				

. — Taip pat išleista IBM ir kitiems asmeniniams kompiuteriams

				

. — Prieinamos ASCII ir PostScript versijos

				

. — Prieinama PDF ir HTML formatais

				 . — Taip pat prieinama: http://www.iuee.eu/pdf-publicacio/180/1xoiv6
					 WP3Aakx4Ey2ic6.PDF
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7.6.3

7.6

Pastabos apie serijos ir daugiadalio monografinio ištekliaus sritį

7.6.1 			 Pastabos apie serijos ir daugiadalio monografinio ištekliaus sritį gali
apimti pastabas, pateikiančias informaciją apie seriją, kurioje išteklius buvo išleistas,
ar daugiadalį monografinį išteklių (žr. 6 sritį) ir pastabas apie serijos redaktorius.
			

Pavyzdžiai

				

. — Pagrindinė serija numeruota 244

				

. — Serijos redaktorius: Samuel Johnson

				

. — Kiekvienas leidinys serijoje numeruotas 10, 20, 30 ir t. t.
Seniesiems monografiniams ištekliams:
Jei serijos informacija buvo gauta iš kito, o ne iš nustatyto duomenų
šaltinio, pastaboje nurodomas šaltinis, iš kurio ši informacija buvo
gauta.

						

Pavyzdys

							

. — Serijos duomenys iš antraštinio lapo kitos pusės

7.6.2 			 Jei išteklius yra išleistas serijėlėje su charakteringa antrašte, kuri
pateikiama 6 srityje, pastaboje gali būti pateikiama pagrindinės serijos antraštė ir
ISSN.
Jei išteklius yra išleistas serijėlėje su priklausoma antrašte, kuri pateikiama 6 srityje su
jos pagrindine serija, pastaboje gali būti pateikiamas pagrindinės serijos ISSN (žr. 6.5.2).
			

Pavyzdžiai

				

. — Pagrindinė serija: Department of State publication

				

. — Pagrindinės serijos ISSN: ISSN 0342-2259

7.6.3 			 Jei serijos ar serijėlės registracinė antraštė skiriasi nuo serijos ar serijėlės
pagrindinės antraštės, gali būti pateikiama pastaba.
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7.7

Pastabos apie turinį

7.7.1 			 Pastabos apie turinį gali apimti turinio sąrašą ir pastabas apie kitus
papildymus, tokius kaip rodyklės, įdėtiniai priedai, bibliografija, diskografija ir t. t.
Jei atskirų kūrinių trukmė garso ir vaizdo medžiagai pateikiama turinio pastaboje, ji
žymima iš karto po bibliografinio aprašo.
Bendras pastabas apie ištekliaus turinio pobūdį ir apimtį žr. 7.1.2.
7.7.2 Turinio sąrašas
Pastaboje gali būti pateikiamos kūrinių, esančių ištekliuje su siejamąja antrašte,
antraštės ir kiti duomenys (žr. 1.1.4.3).
			

Pavyzdžiai

				 . — Turinys: The homecoming / by Harold Pinter. Chips with everything /
					 by Arnold Wesker. Marching song / by John Whiting
				

. — Turinys: The L-d’s address to K.G.II. The K-’s answer. A new ballad

				

. — Turinys: Voluntary I and Te Deum ; Voluntary and Jubilate

				

. — Turinys: Trap and guess ; Bumblebug ; Hidden treasures

				 . — Turinys: CD-ROM data (1:29) ; The young person’s guide to the
					 orchestra (16:27) ; Extra audio examples (55:43)
				 . — Turinys: 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
				 . — Turinys: The fourth millenium / Henry Brant (9 min). Music for
					brass quintet / Peter Phillips (14 min)
				 . — Turinys: Getting ahead of the game (81 fr.) ; Decisions, decisions (55
					 fr.) ; Your money (72 fr.) ; How to be a loser (65 fr.) ; The law and
					 your pocketbook (70 fr.) ; The all-American consumer (63 fr.)
				 . — Turinys: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581 / Wolfgang Amadeus
					 Mozart (29 min). Klarinettenquintett B-Dur, op. 31 / Carl Maria von
					 Weber (24 min, 14 s)
Daugiadaliams monografiniams ištekliams:
Turinio sąrašas gali apimti atskirų fizinių vienetų, sudarančių
daugiadalį monografinį išteklių, žymenis, antraštes, atsakomybės
duomenis, apimties duomenis ir t. t.
							

Pavyzdžiai

								. — Turinys: Vol. 1, A midsummer night’s dream ; Vol. 2,
									 Henry IV
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								 . — Turinys: Pt. 1, The fellowship of the ring ; Pt. 2,
									 The two towers ; Pt. 3, The return of the king
								 . — Turinys: 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.)
								 . — Turinys: 1, Mixmatch / J. Broady and L.M. Tiems.
									 Ollie the otter / Dana Brynner. 2, Capture the play / Paul
									 Edelstein. Winner take all / Jennifer Drake
								 . — Turinys: 1, 1985-1989 ; 2, 1990-1995
								. — Turinys: Pt. 1, The cause of liberty (24 min) ; Pt. 2, The
									 impossible war (25 min)
Apie daugialygį aprašą žr. A priedą.
7.7.3 		

Pastabos apie kitus papildymus

Pastabos gali būti sudaromos apie bibliografiją, rodykles ir kitas ištekliaus dalis, jei jos
laikomos svarbiomis katalogo vartotojams.
			

Pavyzdžiai

				

. — Su tekstu Gaming Act 1913

				

. — Su nuorodomis į santraukas apie JAV demografinius duomenis

				

. — Taip pat su Trooping the Colour kino kronika

				

. — Bibliografija: p. 291

				

. — Diskografija: p. 291

				

. — Filmų sąrašas: p. 323-327

				

. — Su: Bibliography of Northwest materials

				

. — Su papildomam mokymuisi skirtų darbų sąrašu

				

. — Su rodykle

				

. — Su dainų rodykle

				

. — Rodyklės: Vols. 1-25 (1927-1951) in vol. 26, no. 1

				

. — Santrauka angliškai: p. 143-146
Kartografiniams ištekliams:
Pastaboje gali būti pateikiami papildymų, iliustracijų, skyrių ir
panašių atvaizdų aprašai.

							

Pavyzdžiai

								 . — Papildymai: trys žemėlapiai: Structural regions ;
									 Topographical regions ; Erosional and depositional regions.
									 Mastelis 1:170 000 000 apytiksliai. Kiekvienas 10 x 24 cm
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								 . — Šiaurės ir Pietų poliarinės sritys azimutinėse proj.
									 Kiekviena 8 cm skersmens, kairiajame ir dešiniajame
									 apatiniuose kampuose
								 . — Iliustracijos: tekstas su ornamentu viršutiniame
									 kairiajame kampe; pasaulio tautų, Europos, Azijos ir
									 Amerikos alegoriniai atvaizdai puošia žemėlapio
									 pakraščius
								 . — Su aprašomuoju indeksu, tekstu, spalvotomis
									 iliustracijomis, vaizduojančiomis plūdurų, laivų,
									 švyturių, žuvų, paukščių, jūrų dumblių, jūrų žolių ir
									 koralų rūšis, 9 krašto žemėlapiai
								 . — Papildymai 1:50 000: Paris, Madrid, Bern, Amsterdam,
									 London
								 . — Papildymai su rodyklėmis: Plant City, Brandon Area,
									 Apollo Beach, Del Webb’s Sun City Center
								 . — Papildymai: Liverpulio ir Notingamo sritys, 3 turistiniai
									 maršrutai, atstumų schema, tekstas ir reklama
								

. — Skersiniai pjūviai A-B; C-D; E-F išilgai apatinio krašto

								

. — Su žemėlapio teritorijos blokdiagrama

								

. — Su apžvalginiu planu gretimuose lapuose

								 . — Kitoje pusėje: New map of South Hadley, Mass.
									 Mastelis 1:15 000
								 . — 18 žemėlapių „Interchange layouts in Mahoning County“
									 ir Craig Beach, Sebring, Beloit, Canfield, Poland,
									 New Middletown, Washingtonville, Lowellville,
									 Stouthers, Campbell ir Youngstown žemėlapiai su
									 gatvių rodykle kitoje pusėje
								 . — Tekstas, indeksai, spalvotos iliustracijos, turistinių
									 objektų ir radijo stočių sąrašas, maršruto ilgis
									 myliomis, automagistralės su kontroliuojamu
									 įvažiavimu žemėlapis, iliustruotas žemėlapis, istorinių
									 vietų žemėlapis ir vietinių kelių žemėlapiai kai kurių
									 lapų kitoje pusėje
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7.8.2

7.8

Pastabos apie ištekliaus identifikatoriaus ir įsigijimo sąlygų sritį

7.8.1

Pastabos apie ištekliaus identifikatorių ir įsigijimo sąlygas

Pastabos apie ištekliaus identifikatorių ir įsigijimo sąlygas gali apimti pastabas apie
ribotą tiražą ar ribotą platinimą.
			Pavyzdžiai
				

. — Išspausdinta 250 egzempliorių

				

. — Ribota laida 20 pasirašytų ir numeruotų egzempliorių

				

. — 75 egzempliorių laida, neparduodama

				

. — Riboto demonstravimo paketas

				

. — Viešojo naudojimo programinė įranga

7.8.2

Pastabos apie įrišimą

Gali būti pateikiamos pastabos apie įrišimą, kaip išleista leidėjo. Pastabas apie
individualius įrišimus žr. 7.11.
			

Pavyzdys

				

. — Pirmieji 25 egzemplioriai įrišti oda

247

7

7.9

ISBD 2011

Pastabos apie numerį, dalį, iteraciją ir t. t., kurie sudaro aprašo
pagrindą

Gali būti pateikiamos pastabos apie numerį, dalį, iteraciją ir t. t., kurie sudaro aprašo
pagrindą.
Jei serialinio ar daugiadalio monografinio ištekliaus aprašas nepagrįstas pirmuoju
publikuotu numeriu ar dalimi, pastaboje pateikiami numeris ar dalis, sudarantys aprašo
pagrindą.
Serialiniams ištekliams:
Numeracija užrašoma tokia forma, kokia būtų rašoma 3 srityje.
							Pavyzdys
								

. — Aprašyta iš: Vol. 3, no. 3 (May/June 1975)

Jei paskutinio numerio ar dalies numeracija nepateikiama 3 srityje
(žr. 3.3.7), gali būti pateikiama pastaba apie paskiausią žiūrėtą numerį
ar dalį.
							

Pavyzdys

								

. — Paskutinis žiūrėtas numeris: Nr. 43 (Mai 2001)

Nenumeruotoms monografijų serijoms:
Jei aprašas sudaromas pačiai nenumeruotai monografijų serijai,
pateikiama pastaba apie anksčiausią žiūrėtą tomą ir jo publikavimo,
pagaminimo, platinimo ir t. t. datą. Jei žiūrėti ir kiti tomai ir galima
identifikuoti naujausią tomą, taip pat pateikiamas tas tomas bei jo
publikavimo data.
							

Pavyzdžiai

								 . — Aprašyta iš: The wood demon / by Anton Pavlovich
									 Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank
									 Dwyer, 1993
								 . — Paskutinis žiūrėtas tomas: Ibsen : four major plays /
									 translated by Rick Davis and Brian Johnson, 1995
Integruojamiesiems ištekliams:
Jei aprašas nepagrįstas pirmąja iteracija, pateikiama pastaba apie
paskiausią žiūrėtą iteraciją, pagal kurią sudarytas aprašas.
							

Pavyzdys

								

. — Aprašyta iš: 1994 laida, 10 naujinimas
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Nuotolinės prieigos elektroniniams ištekliams:
Pastaboje pateikiamas numeris ar iteracija, kurie sudaro nuotolinės
prieigos elektroninio ištekliaus aprašo pagrindą, kartu su data, kada
buvo žiūrėta.
							

Pavyzdžiai

								

. — Aprašyta iš iteracijos, žiūrėta 2006 spal. 12

								

. — Aprašyta iš: Nr. 3 (2004), žiūrėta 2005 vas. 2

								

. — Aprašyta iš versijos, datuotos: 1997 spal. 4 13:22:11

								 . — Aprašyta iš pradžios tinklalapio (žiūrėta 2003 vas. 28,
									 paskutinis naujinimas 2002 saus. 8)
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7.10 			

Kitos pastabos

7.10.1 		 Gali būti pateikiamos bet kokios kitos pastabos, kurios tinka specializuotai
medžiagai arba laikomos svarbiomis katalogo vartotojams.
Muzikos notacijos ištekliams:
							

Pavyzdžiai

								

. — Trukmė: 123 min.

								

. — Klavyro tabulatūra

								

. — Grafinė notacija

								

. — Sol-fa tonacijos notacija

7.10.2

Pastabos, pateikiančios santrauką

Santrauka pateikia faktinę nevertinamojo pobūdžio informaciją apie aprėptį. Pastabos
turinys ir išraiška gali remtis duomenimis, esančiais ištekliuje, jo dėkle ar pridedamojoje
tekstinėje medžiagoje. Taip pat gali būti įtraukiama informacija apie specialių metodų
ar procesų naudojimą.
			

Pavyzdžiai

				 . — Vaizduojami svarbiausi spektaklio „Julius Caesar“ momentai,
					 užfiksuoti pastatymo nuotraukose
				 . — Naudojami animacijos metodai ciklinėms kreivėms ir jų taikymui
					 pavaizduoti ir parodyti, kaip naudojant jų savybes galima išsiaiškinti
					 Wankel rotacinio motoro konstrukciją
				

. — Naudojama suaktyvinto režimo fotografija kristalo augimui iliustruoti

				 . — Naudojamos prekybos situacijos parduotuvėse pagrindinėms
					 matematikos sąvokoms, tarp jų – sudėties, atimties, daugybos ir
					 dalybos, iliustruoti. Pateikiami pratimai vartotojui sąvokoms įtvirtinti
				 . — Pateikiama informacija apie JAV federalinių tarnybų aukštuosius
					 valdininkus, įskaitant asmeninę charakteristiką, išsilavinimą, karjerą
				 . — Interaktyvi multimedijos priemonė žmogaus anatomijai studijuoti.
					 Vartotojai gali pasirinkti priekinius, užpakalinius, vidurinius arba
					 šoninius vaizdus, kurių kiekvienas turi keliolika sluoksnių, taip pat
					 nustatyti lytį ir etninę kilmę
7.10.3

Pastabos apie vartojimą ar auditoriją

Pastabos apie vartojimą ar auditoriją, kurios paprastai imamos iš duomenų apie išteklių
arba iš ištekliuje esančių duomenų, pateikia nevertinamojo pobūdžio informaciją apie
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galimą ar rekomenduojamą ištekliaus vartojimą ir (arba) numatomą auditoriją. Šiose
pastabose taip pat nurodomi ištekliaus vartojimo apribojimai.
			

Pavyzdžiai

				

. — 3-6 metų vaikams

				 . — Tarnybiniam naudojimui savivaldybių įstatymų priežiūros
					 pareigūnams
				 . — Skiriama profesionaliai besidomintiems duomenų erdvine analize
					 (geografams, planuotojams, meteorologams ir t. t.)
				 . — Vyresniesiems vidurinių mokyklų moksleiviams, turintiems
					 algebros žinių
				

. — Išteklius įslaptintas iki 2010 sausio

				

. — Tik bibliotekos darbuotojams

7.10.4

Pastabos apie numerius

Pastaboje gali būti pateikiami numeriai ar identifikatoriai, susiję su ištekliumi, bet
nepateikti 8 srityje.
			

Pavyzdžiai

				

. — Papildomas numeris ant etiketės: A-096

				

. — Ant dėklo: M1 527

				

. — ICPSR tyrimo Nr. 0003

				

. — ISRC FR-Z03-91-01231
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Pastabos apie turimą egzempliorių

Gali būti pateikiamos pastabos apie kataloguojamą egzempliorių. Jos gali apimti
pastabas apie egzemplioriaus fizines savybes, pastabas apie „įrišta su“ egzemplioriais,
proveniencijos pastabas ir veiksmų pastabas.
			Pavyzdžiai
				

. — Rankraštinės autoriaus pastabos

				

. — Pasirašyta kompozitoriaus

				

. — Egzempliorius su trūkumais: nėra viršelio ir antraštinio lapo

				

. — Egzempliorius nuspalvintas ranka

				
				

. — Numeris 11 iš 50 pasirašytų ir numeruotų egzempliorių
. — Trūkumai: nėra rytų dalies ir pietvakarių kampo

				

. — Ranka spalvintos iliustracijos

				

. — Įrišta kartonu, nugarėlės antraštė: Poems of Gay

				

. — Spausto pergamento įrišimas

				

. — Lapai I5-6 įrišti tarp h3 ir h4

				

. — Trūkumai: nėra 12-13 lapų (b6 ir c1); be paskutinio tuščio lapo (S8)

				 . — Įrišta su: The Boston Ebenezer. Boston : printed by B. Green &
					 J. Allen, for Samuel Phillips, 1698; The cure of sorrow. Boston :
					 printed by B. Green, 1709
				 . — Įrišta su: The whole booke of Psalms … 1635 (STC 2661.5); The
					 booke of common prayer … 1633 (STC 16395)
				

. — Įrišta brošiūroje Nr. 2 kartu su 16 kitų pavadinimų

				 . — Dedikacija priekinio viršelio vidinėje pusėje: Theodorinis ab
					 Engelsberg
				

. — Antraštinis puslapis su pataisytu įplyšimu
Elektroniniams ištekliams:
Pastabos gali būti pateikiamos apie vietoje priskirtą failo vardą arba
datą, kada ištekliaus turinys buvo nukopijuotas iš kito šaltinio ar į
kitą šaltinį.

							

Pavyzdžiai

								

. — Vietinis duomenų rinkinio vardas: RBBIT.1

								

. — Vietinis failo vardas: MENSAT

								

. — Išteklius nukopijuotas 1996 spalį iš vietinio tinklo
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IŠTEKLIAUS IDENTIFIKATORIAUS IR ĮSIGIJIMO SĄLYGŲ
		SRITIS
Įžanginė pastaba
Ištekliaus identifikatoriaus ir įsigijimo sąlygų sritis apima ištekliaus identifikatorių,
registracinę antraštę ir įsigijimo sąlygas. Elementai apibrėžti žodyne.
Ištekliaus identifikatorius yra bet koks numeris arba raidinis ir skaitinis žymuo, susijęs
su ištekliumi ir jį identifikuojantis pagal tarptautinį standartą, tokį kaip tarptautinis
standartinis knygos numeris ar tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris,
arba leidėjo suteiktas žymuo.
Jei išteklius turi daugiau negu vieną identifikatorių ir laikoma, kad daugiau negu
vieno identifikatoriaus užrašymas svarbus katalogo vartotojams, sritis gali būti
kartojama. Išteklius dėl įvairių priežasčių gali turėti daugiau negu vieną identifikatorių,
pavyzdžiui: (a) todėl, kad yra išleistas daugiau negu viena forma ar laikmena arba
daugiau negu vieno leidėjo, gamintojo, platintojo ir t. t., arba (b) todėl, kad jis turi
atskiros dalies identifikatorių ir taip pat visos grupės, kurios dalis jis yra, identifikatorių.
Abiem atvejais pirmiausia pateikiamas identifikatorius, konkrečiai identifikuojantis
aprašomąjį išteklių. Kiti identifikatoriai (pvz., kitų formų, visos grupės, kitų leidėjų)
pateikiami po jo, kaip srities kartojimai.
Ištekliuje esantys su jo bibliografine istorija susiję identifikatoriai (pvz., ankstesnių laidų
ISBN, ženklo vardas ir ankstesnio garso įrašo gamybos numeris) 8 srityje nepateikiami.
Jie gali būti pateikiami 7 srityje, jei laikomi svarbiais katalogo vartotojams.
Turinys
		
		
		

8.1 Ištekliaus identifikatorius
8.2 Registracinė antraštė (Tęsiamieji ištekliai)
8.3 Įsigijimo sąlygos

Nustatyta skyryba
A. Skyrybą prieš aprašo sritis žr. A.3.2.
B. Prieš registracinę antraštę rašomas lygybės ženklas su tarpu prieš jį ir po jo ( = ).
C. Prieš įsigijimo sąlygas rašomas dvitaškis su tarpu prieš jį ir po jo ( : ).
D. Identifikatoriaus ar įsigijimo sąlygų paaiškinimas apskliaudžiamas lenktiniais
skliaustais ( ( ) ). Keli paaiškinimai atskiriami tarpu, kabliataškiu, tarpu.
E. Prieš kiekvieną kitą identifikatorių ir įsigijimo sąlygų duomenis rašomas taškas,
tarpas, brūkšnys, tarpas (. — ), išskyrus tuos atvejus, kai sritys yra aiškiai atskirtos
nauja eilute, spaustuviniu būdu ar atitraukimu, – tada taškas, tarpas, brūkšnys, tarpas
gali būti praleisti arba pakeisti prieš tai esančios srities pabaigoje dedamu tašku.
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Skyrybos modeliai

				 . — ISBN
				 . — ISBN (paaiškinimas). — ISBN (paaiškinimas) : įsigijimo sąlygos
				 . — ISBN (paaiškinimas) : įsigijimo sąlygos. — ISBN (paaiškinimas) :
					 įsigijimo sąlygos
				 . — ISBN (paaiškinimas ; paaiškinimas)
				 . — ISBN : įsigijimo sąlygos (paaiškinimas)
				 . — ISBN : įsigijimo sąlygos
				 . — Įsigijimo sąlygos
				 . — ISSN = Registracinė antraštė
				 . — ISSN = Registracinė antraštė : įsigijimo sąlygos
				 . — ISSN = Registracinė antraštė : įsigijimo sąlygos (paaiškinimas)
				 . — Spaudos formos numeris (paaiškinimas) : įsigijimo sąlygos
				 . — Leidėjo numeris (paaiškinimas) : įsigijimo sąlygos
				 . — ISMN
				 . — ISMN (paaiškinimas). — ISMN : įsigijimo sąlygos
				 . — Ženklo_ vardas katalogo_ numeris (paaiškinimas) : įsigijimo sąlygos
Nustatytas šaltinis
Bet kuris šaltinis.
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8.1

8.1.2

Ištekliaus identifikatorius

8.1.1 			 Identifikatorius yra pateikiamas, jei jis žinomas ir laikomas svarbiu
katalogo vartotojams.
8.1.2 			 Standartinis identifikatorius užrašomas pagal atitinkamą standartą. Prieš
standartinį identifikatorių eina jo priimtas žymuo, toks kaip ISBN, ISSN, ISMN.
			Pavyzdžiai
				 . — ISBN 978-952-92-0267-6
				 . — ISBN 0-7131-1646-3
							Redakcinė pastaba. Senojo stiliaus 10 skaitmenų ISBN.
				. — 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
							Redakcinė pastaba. OCLC Research nuolatinis universalusis ištekliaus
							 adresas.
Muzikos notacijos ištekliams:
Muzikos notacijos ištekliaus leidėjo numeris yra pateikiamas, jei
žinomas. Prieš leidėjo numerį pateikiamas terminas Leidėjo nr. ar jo
atitikmuo kita kalba.
							Pavyzdys
								
					
					
					
					

. — Leidėjo nr.: Z 1309

Spaudos formos numeris gali būti nurodomas po ISBN ir (arba) leidėjo
numerio bei kokių nors su jais susijusių paaiškinimų. Prieš spaudos
formos numerį pateikiamas terminas Spaudos formos nr. ar jo atitikmuo
kita kalba.

							

Pavyzdžiai

								 . — ISBN 83-224-2458-2. — Spaudos formos nr.: PWM									 8601
								 . — Leidėjo nr.: Z 1309. — Spaudos formos nr.: 9538
					
					

Jei nėra jokio kito numerio, gali būti nurodytas tik spaudos formos
numeris.

							Pavyzdys
								

. — Spaudos formos nr.: A.F. 539
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8.1.3

Identifikatoriaus paaiškinimas

Trumpi duomenys, kurie identifikatorių paaiškina, patikslina ar taiso, tokie kaip įrišimo,
kuriuo išteklius buvo išleistas, rūšis, gali būti pateikiami lenktiniuose skliaustuose po
to identifikatoriaus, su kuriuo jie susiję. Gali būti vartojamos standartinės santrumpos
katalogavimo tarnybos pasirinkta kalba. Identifikatorius gali turėti daugiau negu vieną
paaiškinimą.
			Pavyzdžiai
				
				
				
				
				

. — ISBN 978-0-85020-025-6 (drobė)
. — ISBN 978-0-330-23591-4 (minkštas viršelis)
. — ISBN 978-3-525-52139-7 (neįrišta)
. — Leidėjo nr.: Z 1039 (drobė)
. — ISBN 978-0-86325-016-3 (keičiamieji lapai)

Jei išteklius turi daugiau negu vieną identifikatorių, kiekvienas identifikatorius gali
būti pateikiamas su atitinkamu paaiškinimu.
			

Pavyzdžiai

				 . — ISBN 978-0-379-00550-9 (rinkinys). — ISBN 978-0-379-00551-6 (t. 1)
				. — ISMN 979-0-3217-6543-6 (partitūra). — ISMN 979-0-3217-6544-3
					 (vokalinė partitūra). — ISMN 979-0-3217-6545-0 (partijų rinkinys)
				 . — ISBN 978-2-204-02821-9 (Cerf). — ISBN 978-2-222-04155-9
					 (CNRS ; broché)
				 . — CBS M-34129 (diskas). — CBS MT 35158 (kasetė)
				 . — Warner Bros. K 56334 (stereo). — Warner Bros. K 56334M (mono)
Jei identifikatorius nėra, įrišimo, formos ir t. t. duomenys gali būti pateikiami kaip
pirmieji srities duomenys lenktiniuose skliaustuose.
			Pavyzdys
				

. — (Minkštas viršelis)

Po numerio lenktiniuose skliaustuose gali būti pridedami žodžiai, identifikuojantys
numerio šaltinį.
			

Pavyzdžiai

				
				

. — FSM Toccata: 53 617 toc (dėkle)
. — ED 76C34Z (skaidrių leidėjo kataloge)

Jei standartinis identifikatorius aprašomame ištekliuje išspausdintas klaidingai,
pateikiamas tikslus standartinis identifikatorius, jei žinomas, ir lenktiniuose skliaustuose
pridedamas paaiškinimas ištaisytas ar jo atitikmuo kita kalba. Klaidingas numeris
pateikiamas taip, kaip jis nurodytas, su paaiškinimu klaidingas (ar jo atitikmeniu kita
kalba) lenktiniuose skliaustuose.
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8.1.5

Pavyzdys

				 . — ISBN 978-0-340-16427-3 (ištaisytas). — ISBN 978-0-340-16427-2
					 (klaidingas)
8.1.4

Ženklo vardai ir katalogo numeriai

8.1.4.1 		 Nepriklausomai nuo to, ar komerciniu būdu išleistas garso įrašas, vaizdo
įrašas ir t. t. turi standartinį identifikatorių, ar jo neturi, pateikiamas ženklo vardas ir
visi katalogo numeriai, kuriuos suteikė išleidusi kompanija. Prieš katalogo numerį eina
ženklo vardas ir gali būti tik skaitinis simbolis arba simbolis, sudarytas iš raidžių ir
skaitmenų; tarpai ir skyrybos ženklai perrašomi tiksliai taip, kaip yra pateikti duomenų
šaltinyje.
			

Pavyzdžiai

				
				

. — Telefunken 6.35368
. — Pathé 2C 066-16.130

				 . — Sandak Set no. 782
						Redakcinė pastaba. Numeris komerciniu būdu išleistų skaidrių rinkiniui.
8.1.4.2 		 Jei išteklių sudaro dvi arba daugiau nuosekliai numeruotų dalių, katalogo
numeris gali būti pateikiamas kaip apimantis šių dalių numerius.
			

Pavyzdys

				

. — La voix de son maître AN 133-134

Jei numeracija nenuosekli, perrašomi visi numeriai.
			

Pavyzdys

				

. — HMV XQD 1784, NQD 1003-1004

Jei yra ir viso ištekliaus, ir atskirų jo dalių katalogo numeriai, pateikiamas viso
ištekliaus katalogo numeris. Atskirų dalių numeriai gali būti pateikiami po viso
ištekliaus numerio lenktiniuose skliaustuose.
			

Pavyzdys

				

. — Erato ERA 9156 (9157-9162)

8.1.5

Fingerprintas (Senieji monografiniai ištekliai)

Fingerprinto sistema buvo sukurta, remiantis eksperimentais, kuriais siekiama išskirti
identifikuojančią informaciją iš senųjų monografinių išteklių. Buvo susitarta, kad jis
gali pakeisti standartinį numerį seniesiems ištekliams.
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Fingerprintas susideda iš tam tikro skaičiaus simbolių, paimtų iš keleto sutartų ištekliaus
teksto vietų. Galutinė fingerprinto formulė turi būti patvirtinta tarptautinio susitarimo.
Kol tokio susitarimo nėra, šioje srityje priimtinos įvairios fingerprinto formos.18
			Pavyzdys
				 . — Fingerprintas: 163704 – b1 A2 ,$en : b2 |2 a,$
						Redakcinė pastaba. Fingerprintas: I.V. Vondels Gysbreght van Aemstel,
						
						

d’ondergang van zijn stad en zijn ballingschap : trevrspel. — Amsterdam :
W. Blaev, 1637. — 4o: A-I4.

18 		Fingerprints = Empreintes = Impronte (Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes, 1984).
2 t., reprodukuota: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_regole.htm (žiūrėta 2009
lapkričio 23), su periodiniu priedu: Nouvelles des empreintes = Fingerprint newsletter. — No. 1
(1981)- (Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes, 1981-), reprodukuota: http://edit16.
iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_notiziario.htm.
		P.C.A. Vriesema, “The STCN-fingerprint”, in: Studies in bibliography 39 (1986), p. 93-100;
“The STCN-fingerprint” prieinama: http://www.koninklijkebibliotheek.nl/stcn/vingerafdruk-en.
html (žiūrėta 2009 lapkričio 23).
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8.2

Registracinė antraštė (Tęsiamieji ištekliai)

Registracinė antraštė, suteikta ISSN tinklo, yra pateikiama, net jei ji sutampa su
tęsiamojo ištekliaus pagrindine antrašte. Tačiau registracinė antraštė pateikiama tik
tuomet, kai prie jos pateikiamas jai taikomas ISSN.
			

Pavyzdžiai

				

. — ISSN 0308-1249 = Medicos (Nottingham)

				

. — ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly
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Įsigijimo sąlygos

8.3.1 			 Gali būti pateikiami įsigijimo sąlygų duomenys, kuriuos sudaro kaina, jei
išteklius parduodamas, arba glausti kitų sąlygų duomenys, jei išteklius neparduodamas.
Rekomenduojama, kad ištekliaus kaina būtų žymima tarptautiniu standartiniu valiutos
simboliu, tokiu kaip nurodoma ISO 421719.
			Pavyzdžiai

				
				
				
				
				
				
				
				
				

: GBP 2.05
: EUR 950
: neparduodama
: nuomojama
: nemokamai švietimo įstaigoms
: USD 325.00
: DKK 500
: EUR 35
: nemokamai

8.3.2 			

Įsigijimo sąlygų paaiškinimai apskliaudžiami lenktiniais skliaustais.

			Pavyzdžiai
				
				
				
				
				
				
				

: GBP 1.00 : GBP 0.50 (nariams)
: GBP 8.16 : GBP 6.25 (iki 1977 sausio 1)
: C$25.00 (National Film Board of Canada)
: USD 129.00 : USD 100.00 (kolegijoms ir universitetams)
: USD 49.00 : USD 59.00 (su pratimų rinkiniu)
: GBP 4 (metinė prenumerata)
: EUR 1,20 (per issue) : EUR 20 (p.a.)

19 ISO 4217:2008. Codes for the representation of currencies and funds. 7th ed. Kodai taip
pat prieinami: http://www.iso.org/iso/support/faqs_widely_used_standards/widely_used_
standards_other/currency_codes/
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A PRIEDAS:

DAUGIALYGIS APRAŠAS

Daugialygis aprašas yra vienas iš pasirenkamų būdų dalių bibliografiniams aprašams.
Kiti būdai iš dalių susidedančiam ištekliui aprašyti:
a) 		aprašas, kuriame pagrindinė antraštė yra bendra visoms dalims antraštė, o
atskirų dalių antraštės pateiktos turinio pastaboje (žr. 7.7);
b) kiekvienos dalies aprašas, kuriame pagrindinė antraštė yra kiekvienos
atskiros dalies antraštė, o bendra visoms dalims antraštė pateikta serijos
srityje (6.1);
c) 		kiekvienos dalies aprašas, kuriame pagrindinė antraštė yra (a) bendros
visoms dalims antraštės ir (b) kiekvienos atskiros dalies antraštės derinys
(žr. 1.1.3.7, 1.1.5.3);
d) aprašai, kurie yra sudėtinių dalių analiziniai aprašai (žr. IFLA Guidelines
for the Application of the ISBDs to the Description of Component Parts20).
Daugialygis aprašas pagrįstas aprašomosios informacijos skirstymu į du ar daugiau
lygių. Pirmą lygį sudaro informacija, bendra visam arba pagrindiniam ištekliui. Antrą
ir paskesnius lygius sudaro informacija, susijusi su atskirais vienetais. Šis procesas
apima tiek lygių, kiek reikia ištekliui ir jo vienetams išsamiai aprašyti.
Kiekvieno lygio aprašo elementai pateikiami ta pačia tvarka ir su tais pačiais skyrybos
ženklais kaip ir vienetinių išteklių. Kai kurie elementai gali būti užrašyti daugiau negu
viename lygyje.
Daugialygis aprašas gali būti taikomas:
a) 		daugiadalio ištekliaus fiziškai atskiriems vienetams;
			

Pavyzdys

				
				
				
				

Text (visual) : unmediated
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). Prieinama:
http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
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b) fiziškai atskiriems ištekliams, papildantiems ar pridedamiems prie kito
ištekliaus (žr. 5.4, 5.4.3, 7.5);
			

Pavyzdys

				
				
				
				

Text (visual) : unmediated
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) įvairiarūšio ištekliaus fiziškai atskirų vienetų aprašui.
			Pavyzdys
				

Text (visual) : unmediated + Spoken word : audio

				
				
				

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

Jei iš pat pradžių žinoma arba publikavimo metu išaiškėja, kad kiekvienos daugiadalio
monografinio ištekliaus dalies publikavimo vieta ir leidėjo vardas yra kitoks,
tai pažymima pirmame lygyje frazėmis [Įvairios vietos] : [įvairūs leidėjai] ar jų
atitikmenimis kita kalba, o kiekviena vieta ir kiekvienas leidėjo vardas pateikiamas
antrame ar paskesniame lygyje.
Jei visos daugiadalio monografinio ištekliaus dalys buvo publikuotos, pirmoji ir
paskutinė datos pateikiamos pirmame lygyje (žr. 4.3.10 ir 4 srities F skyrybos modelį).
Kiekvienos dalies datos pateikiamos antrame ar paskesniame lygyje.
Jei daugiadalio monografinio ištekliaus publikavimas tęsiasi, pirmosios publikuotos
dalies data, nepriklausomai nuo jos eilės numerio žymens, pateikiama pirmame lygyje
(žr. 4.3.10). Kiekvienos dalies datos pateikiamos antrame ar paskesniame lygyje.
Apimties duomenys pateikiami bet kuriame lygyje, pristatančiame vieną dalį arba
keletą dalių, jei visos dalys buvo publikuotos ir aprašytos.
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DVIKRYPČIAI ĮRAŠAI

Dvikrypčiai įrašai – tai mišrūs įrašai, kuriuose vartojamos rašto iš kairės į dešinę ir
rašto iš dešinės į kairę sistemos.
Aprašo elementai kiekviena rašto sistema pradedami nauja eilute nuo atitinkamo
krašto, išskyrus atvejus, kai rašto sistema keičiasi elemento viduje. Nustatyta skyryba
pateikiama naujo elemento pradžioje pagal atitinkamos rašto sistemos reikalavimus,
išskyrus tašką, kablelį ar kabliataškį, kurie dedami prieš tai pateikto elemento pabaigoje
pagal atitinkamos rašto sistemos reikalavimus (žr. taip pat A.3.2). Taigi taško, tarpo,
brūkšnio, tarpo (. — ) derinio taškas dedamas prieš tai pateikto elemento pabaigoje, o
brūkšnys – kito elemento pradžioje naujoje eilutėje nuo atitinkamo krašto.
					

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

					

= 4e édition, revue et augmentée.

					

= Le Caire : Elias’ Modern Press, 1974.

					(Arabiški duomenys perrašomi pirmieji)
					

Dictionnaire moderne, français-arabe / par Mitri Elias

					

— 4e édition, revue et augmentée.

					

— Le Caire : Elias’ Modern Press

					(Prancūziški duomenys perrašomi pirmieji)
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BIBLIOGRAFIJA

Tarptautiniai standartai
IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records,
Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. München:
K.G. Saur, 1998. Also available at: http://www.ifla.org/en/publications/functionalrequirements-for-bibliographic-records
International Conference on Cataloguing Principles. Report. London: International
Federation of Library Associations, 1963.
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. Available
online at: http://www.ifla.org/files/cataloguing/isbd/component-parts.pdf
International Federation of Library Associations and Institutions. 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. Also available at: http://www.ifla.org/en/publications/statement-ofinternational-cataloguing-principles
International Organization for Standardization. ISO 2108:2005, Information and
documentation — International standard book number (ISBN).
International Organization for Standardization. ISO 3297:2007, Information and
documentation — International standard serial number (ISSN).
International Organization for Standardization. ISO 3901:2001, Information and
documentation — International standard recording code (ISRC).
International Organization for Standardization. ISO 4217:2008, Codes for the
representation of currencies and funds.
International Organization for Standardization. ISO 10957:2009, Information and
documentation — International standard music number (ISMN).
International Organization for Standardization. ISO 80000-3:2006, Quantities and
units. Part 3, Space and time. Revises ISO 31-1:1992.
Kiti panaudoti arba paminėti šaltiniai
Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed. Chicago: American Library Association,
1978, and subsequent revisions.
Bowers, Fredson. Principles of Bibliographical Description. Princeton, N.J.: Princeton
University Press, 1949.
Delsey, Tom. The Logical Structure of the Anglo-American Cataloguing Rules. 19981999. Available at: http://www.rda-jsc.org/docs.html
267

C priedas

ISBD 2011

Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books). Washington, D.C.: Cataloging
Distribution Service, Library of Congress, 2007.
Fingerprints = Empreintes = Impronte. Paris: Institut de recherche et d’histoire des
textes, 1984. 2 vol., reproduced at: http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_
regole.htm, supplemented by the periodical: Nouvelles des empreintes = Fingerprint
newsletter. — No. 1 (1981)- Paris: Institut de recherche et d’histoire des textes, 1981-,
reproduced at http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/info/it/Impronta_notiziario.htm
Gaskell, Philip. A New Introduction to Bibliography. Oxford: Oxford University Press,
1972.
RDA/ONIX Framework for Resource Categorization. 2006. Available at: http://www.
rda-jsc.org/working2.html#chair-10
Reitz, Joan M. ODLIS — Online Dictionary for Library and Information Science,
http://www.abc-clio.com/ODLIS/about.aspx. Also available in print, Westport, Conn.:
Libraries Unlimited, 2004.
Updike, D. B. Printing Types: Their History, Forms and Use. Cambridge: Harvard
University Press, 1937.
U.S. Defense Mapping Agency, Hydrographic/Topographic Center. Glossary of
Mapping, Charting, and Geodetic Terms. 4th ed. 1981. Reprint, Honolulu, Hawaii:
University Press of the Pacific, 2005.
Vriesema, P.C.A. “The STCN-fingerprint”, in: Studies in bibliography 39 (1986), p. 93100; “The STCN-fingerprint”, available online at: http://www.koninklijkebibliotheek.
nl/stcn/vingerafdruk-en.html
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SANTRUMPOS

Toliau išvardytos santrumpos ir simboliai rekomenduojami, bet neprivalomi vartoti
įrašuose anglų kalba. Kitos santrumpos, vartojamos ISO 80000-3121, rekomenduojamos
vartoti ISBD (žr. A.6.4).
		 b&w 				
		 CD 				
		 CD-I 				
		 CD-ROM 				
		 cm/s 				
		 col. 				
		 cop. 				
		 diam. 				
		 fr. 				
		 ill. 				
		 in. 				
		 ips 				
		 m/s 				
		 mono 				
		 p. 				
		p or P 				
		 photo CD 				
		 quad 				
		 rpm 				
		 sd. 				
		 si. 				
		 stereo 				
		 vol. 				

black and white
compact disc (sound recordings)
compact disc-Interactive
compact disc read-only memory
centimetres per second
colour, coloured
copyright
diameter
frame or frames
illustrations
inch or inches
inches per second
metres per second
monophonic/monaural
pages
phonogram (sound recording copyright) date
photo compact disc
quadraphonic
revolutions per minute
sound
silent
stereophonic
volume or volumes

21 		 International Organization for Standardization. ISO 80000-3:2006. Quantities and Units – Part 3: Space and
time.
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ŽODYNAS

Pateikiamos apibrėžtys tų terminų, kurie ISBD vartojami specialiąja prasme arba
viena iš kelių plačiai vartojamų prasmių. Taip pat apibrėžiami kai kurie terminai,
vartojami bibliografijoje įprasta prasme. Kai kurių apibrėžčių šaltiniai identifikuoti po
apibrėžties. Išsamios nuorodos pateikiamos bibliografijoje (C priedas).
•

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
(vartojama leidus)
• USDMA = U.S. Defense Mapping Agency
akronimas (acronym)
žodis, sudarytas iš sudėtinio termino, tokio kaip kolektyvo vardas ar antraštė,
kiekvienos paeiliui einančios dalies ar pagrindinių dalių ir (arba) paeiliui einančių
žodžių ar pagrindinių žodžių pirmųjų raidžių (žr. taip pat inicialai)
alternatyvioji antraštė (alternative title)
pagrindinės antraštės, susidedančios iš dviejų dalių (kurių kiekviena yra nepriklausomos
antraštės formos), sujungtų žodžiu arba ar jo atitikmeniu kita kalba, antroji dalis, pvz.,
Moby-Dick, or, The Whale
analitinis antraštinis puslapis (analytical title page)
monografijos, įeinančios į monografijų seriją, ar daugiadalio monografinio ištekliaus
atskirai įvardytos dalies antraštinis puslapis
ankstesnė antraštė (former title)
buvusi antraštė tęsiamojo ištekliaus, kuris tęsiamas kita antrašte (visa ar iš dalies) arba
sujungtas su kitu tęsiamuoju ištekliumi kita antrašte ar antraštėmis, arba prijungtas
(visas ar iš dalies) prie kito tęsiamojo ištekliaus, turinčio kitą antraštę
antikvarinis (antiquarian)
priklausantis prie senųjų monografinių išteklių
antraštė (title)
žodis, frazė arba simbolių grupė, paprastai nurodyta ištekliuje, kuri yra ištekliaus ar
jame pateikto kūrinio (arba bet kurio vieno kūrinio iš grupės atskirų kūrinių) vardas.
Ištekliuje antraštės gali būti pateikiamos keliose vietose (pvz., prioritetiniame duomenų
šaltinyje arba kitoje ištekliaus vietoje, dėkle ar pridedamojoje medžiagoje), šios
antraštės gali būti vienodos arba skirtis viena nuo kitos (žr. taip pat bendroji antraštė;
priklausoma antraštė)
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antraštės variantas (variant title)
antraštė, kuri nebuvo pasirinkta kaip ištekliaus pagrindinė antraštė ar kaip paantraštiniai
duomenys
antraštinio puslapio pakaitalas (title-page substitute)
puslapis, jo dalis ar kita spausdinto ištekliaus sudėtinė dalis, kurioje yra informacija,
paprastai randama antraštiniame puslapyje, ir kuri, nesant antraštinio puslapio,
vartojama kaip prioritetinis duomenų šaltinis (pvz., viršelis, prieštekstinė antraštė,
galvutė, redakcijos puslapiai, pirmasis natų puslapis, kolofonas, metrika) (žr. taip pat
metrika)
antraštinis ekranas (title screen)
<elektroniniai ištekliai> duomenų rodinys, apimantis pagrindinę antraštę ir paprastai,
nors nebūtinai, atsakomybės duomenis ir duomenis apie publikavimą [AACR2]
antraštinis puslapis (title page)
puslapis, paprastai spausdinto ištekliaus pradžioje, kuriame pateikiama išsamiausia
informacija apie išteklių ir jame esantį kūrinį ar kūrinius. Jame pateikiama antraštė ir
paprastai, nors nebūtinai, išsamiausi antraštės duomenys, atsakomybės duomenys ir
visi publikavimo duomenys arba jų dalis (žr. taip pat metrika)
apimtis (extent)
išteklių sudarančių vienetų ir (arba) subvienetų skaičius, pvz., spausdinto teksto tomai
ir (arba) puslapiai ar diafilmo kadrai; garso ir vaizdo ištekliaus trukmė ar atkūrimo
laikas
apverčiamasis (tête-bêche)
įrišimo forma, kai vienas tekstas eina „iš pradžios“, kitas tekstas – „iš galo“, o patys
tekstai yra vienas kito atžvilgiu apversti, pvz., angliškas ir prancūziškas tekstai įrišti
kartu (žr. taip pat nugarėlė į nugarėlę)
atsakomybės duomenys (statement of responsibility)
duomenys, perrašomi iš aprašomo ištekliaus ir susiję su asmenimis, atsakingais už
intelektinį arba meninį ištekliaus turinį, šį turinį teikiančiais kolektyvais arba asmenimis
ar kolektyvais, atsakingais už ištekliaus turinio atlikimą [AACR2]
atspaudas (impression)
(1) visi laidos egzemplioriai, pagaminti vienu metu ar atliekant vieną veiksmą;
(2) visi ištekliaus lapų egzemplioriai, atspausdinti vienu tiražu nuo to paties rinkinio
puslapių derinio (žr. taip pat egzemplioriaus variantas; korektūrinis atspaudas
<senieji monografiniai ištekliai>; laida; naujas atspaudas <spausdinti monografiniai
ištekliai>)
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bendroji antraštė (common title)
antraštės dalis, kuri yra bendra grupei susijusių išteklių papildomai prie jų skyrių
skirtingų antraščių. Bendroji antraštė rodo šį ryšį ir kartu su skyriaus antrašte identifikuoja
pateikiamą išteklių. Bendroji antraštė gali būti taip pat bendra pagrindiniam ištekliui
ir jo priedui ar priedams, pagrindinei serijai ir jos serijėlei, jei priedas ar priedai arba
serijėlė turi priklausomą antraštę ar antraštes
bibliografinis aprašas (bibliographic description)
bibliografinių duomenų, apibūdinančių ir identifikuojančių išteklių, rinkinys
bibliografinis formatas (bibliographic format)
žr. formatas <senieji monografiniai ištekliai>
bibliografinis išteklius (bibliographic resource)
žr. išteklius
choro partitūra (chorus score)
kūrinio, skirto balsams ir instrumentams, muzikos notacija, pateikianti tik chorinės
muzikos partitūrą be muzikos instrumentams
dalies žymuo (part designation)
<daugiadaliai ištekliai> numeracija, einanti po bendrosios antraštės, kuri viena arba
kartu su dalies antrašte leidžia atskirti vieną dalį nuo kitų dalių
daugiadalis išteklius (multipart resource)
išteklius, susidedantis iš atskirų dalių, sumanytų, sukurtų, pagamintų ar sudarytų kaip
visuma. Daugiadalis išteklius gali būti daugiadalis monografinis arba serialinis išteklius
daugiadalis monografinis išteklius (multipart monographic resource)
monografinis išteklius, susidedantis iš baigtinio skaičiaus fiziškai atskirų dalių, apie
kurį žinoma, kad jis buvo sumanytas ar išleistas kaip visuma; atskiros dalys gali turėti
savo antraštes ir atsakomybės duomenis. Nė viena dalis nelaikoma svarbesne už kitas
daugialygis aprašas (multilevel description)
bibliografinio aprašo būdas, pagrįstas aprašomosios informacijos skirstymu į du ar
daugiau lygių. Pirmą lygį sudaro informacija, bendra visam arba pagrindiniam ištekliui.
Antrą ir paskesnius lygius sudaro informacija, susijusi su atskira dalimi ar kitu vienetu
dėklas (container)
bet kokia ištekliaus, grupės išteklių ar ištekliaus dalies talpykla, fiziškai atskiriama
nuo joje talpinamos medžiagos; diskų rinkinio mova, albumas arba futliaras, dėžutė ar
aplankas yra dėklas; kasetė nėra dėklas (žr. taip pat fizinė laikmena)
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deklinacija (declination)
kampinis atstumas iki dangaus sferoje esančio kūno, matuojamas į šiaurę arba į pietus
iki 900 nuo dangaus pusiaujo išilgai kūno valandų apskritimo; žemės sferoje jį galima
lyginti su platuma [USDMA]
diafilmas (filmstrip)
ritinys filmo, paprastai 16 arba 35 mm, turinčio eilę vaizdų, skirtų peržiūrėti kadras
po kadro, su integraliu garsu arba be jo. Jei trumpoji kadro pusė juda lygiagrečiai
su krumpliaračio skylutėmis, diafilmas aprašomas kaip vieno kadro; jei ilgoji kadro
pusė juda lygiagrečiai su krumpliaračio skylutėmis, diafilmas aprašomas kaip dvigubo
kadro
diorama (diorama)
trimatis reginio vaizdas, sukurtas iš objektų, figūrų ir t. t., išdėstytų priešais dvimatį
pieštą foną
dirigento partija (conductor part)
žr. fortepijono (smuiko ir t. t.) dirigento partija
distancinis tyrimas (remote sensing)
reiškinio ar objekto kai kurių savybių informacijos matavimas ar kaupimas užrašančiu
prietaisu, kuris tyrimų metu fiziškai ar artimai nesiliečia su objektu ar reiškiniu; kartais
praktikoje apribojamas, renkant duomenis bangų ilgiais, nuo ultravioletinių iki radijo
bangų diapazono [USDMA]
dokumentacija (documentation)
informacija, išleista leidėjo, sudarytojo ir t. t. kartu su ištekliumi, dažniausiai vadovo
ar instrukcijų pavidalu (kartais elektroniniu), aprašanti, kaip paleisti, eksploatuoti ir
prižiūrėti išteklių (žr. taip pat pridedamoji medžiaga)
dokumentas (document)
žr. išteklius
duomenų rinkinio vardas (data set name)
žr. failo vardas
duomenų šaltiniai (sources of information)
žr. nustatyti duomenų šaltiniai; prioritetinis duomenų šaltinis
egzemplioriaus variantas (variant copy)
egzempliorius, kuriam būdingas bibliografiškai svarbus skirtumas nuo vieno ar daugiau
kitų tos pačios laidos egzempliorių. Šiuo terminu gali būti apibūdinamas atspaudas,
naujas atspaudas ar korektūrinis atspaudas
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elektroninis išteklius (electronic resource)
išteklius, susidedantis iš kompiuteriu valdomos medžiagos, taip pat tokios medžiagos,
kuriai reikia prie kompiuterio prijungto išorinio įtaiso (pvz., CD-ROM leistuvo);
ištekliai gali būti arba gali nebūti naudojami interaktyviu režimu. Apima du išteklių
tipus: duomenis (informaciją skaičių, raidžių, grafikos, vaizdų ir garso forma arba jų
derinius) ir programas (instrukcijas ar komandų sekas, nurodančias, kaip atlikti kokias
nors užduotis, taip pat apdoroti duomenis). Be to, gali apimti ir elektroninius duomenis,
ir programas (pvz., mokomąją programinę įrangą su tekstu, grafika ir programomis).
Tokia elektroninių išteklių apibrėžtis dažniausiai taikoma ištekliams, kurie viešai
prieinami, ir apima išteklius, prieinamus per telekomunikacijos priemones. Taip pat
apima išteklius, pagamintus ir (arba) sukurtus ribotam platinimui, už mokestį pagal
pareikalavimą ar pagal užsakymą. Nuolatinėje kompiuterio atmintyje (ROM) įrašytas
išteklius laikomas įtaiso, kuriame jis yra, dalimi ir, jei kataloguojamas, jis traktuojamas
kaip nuotolinės prieigos išteklius. Programuoti žaislai, skaičiuoklės ir kiti programuoti
objektai neįeina į ISBD apimtį
elementas (element)
žodis, frazė arba simbolių grupė, reiškianti atskirą bibliografinių duomenų vienetą ir
sudaranti bibliografinio aprašo srities dalį
epocha (epoch)
<kartografiniai ištekliai> laisvas laiko momentas, su kuriuo siejami kūno padėties
matavimai ir orbitos orientavimas [USDMA]
estampas (print)
ofortas, graviūra, litografija ir t. t. mažatiražėje menininko laidoje
etiketės antraštė (docket title)
antraštė, užrašyta ranka, spausdinimo mašinėle ar išspausdinta dokumente arba prie
dokumento pritvirtintoje etiketėje, glaustai nurodanti jo turinį ar temą; paprastai būna
sulankstyti ir saugoti skirto dokumento tuščiame puslapyje (pvz., paskutinio lapo
kairiojoje pusėje) statmenai pagrindiniam tekstui [DCRM (B)]
failo vardas (file name)
vardas, kurį paprastai sudaro maksimalus skaičius raidinių ir skaitinių ženklų, kurie
vartojami arba duomenų ištekliui, arba kompiuterio programai identifikuoti. Taip pat
žinomas kaip duomenų rinkinio vardas
faksimilinė reprodukcija (facsimile reproduction)
nauja ištekliaus laida, kurios pagrindinė dalis tiksliai reprodukuota iš ankstesnės laidos
originalo puslapių. Ji paprastai pagaminta kito leidėjo nei originalas ir dažnai turi savo
antraštinį puslapį ir kitokią įžanginę medžiagą
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faksimilinis perspaudas (facsimile reprint)
žr. faksimilinė reprodukcija
filmas (motion picture)
atkarpa kino juostos su magnetiniu ar optiniu garso takeliu arba be jo, turinčios seką
vaizdų, kurie, greitai projektuojami, sudaro judesio iliuziją
filmo kasetė (film cartridge)
žr. kasetė
filmo kasetė (film cassette)
žr. kasetė
filmo kilpa (film loop)
atkarpa kino juostos su kartu sujungtais galais nepertraukiamam atgaminimui, paprastai
kasetės (cartridge) formos, su 8 mm filmu, kurio maksimalus sukimosi laikas 4 1/2
minutės [ODLIS]
filmo ritė (film reel)
žr. ritė
fingerprintas (fingerprint)
<senieji monografiniai ištekliai> ženklų, atrinktų iš ištekliaus, grupė, kurios paskirtis –
vienareikšmiškai identifikuoti laidą. Fingerprintas susideda iš grupės simbolių, paimtų
iš keleto sutartų ištekliaus teksto vietų, po to rašomas skaičius, rodantis vieno ar kelių
simbolių šaltinį, ir (arba) raidė, rodanti vandens linijų kryptį popieriuje, ir (arba) data
ta forma, kaip nurodyta publikavimo, pagaminimo, platinimo ir t. t. srityje
firmos ženklo vardas (trademark name)
žr. ženklo vardas
fizinė laikmena (physical carrier)
fizinė terpė, ant kurios arba kurioje gali būti laikomi duomenys, garsas, vaizdai,
programos ir t. t. Kai kurių medžiagos rūšių fizinę laikmeną sudaro laikymo priemonė
(pvz., juosta, filmas), įdėta į plastikinę, metalinę ir t. t. talpyklą (pvz., kasetę), kuri yra
neatskiriama ištekliaus dalis (žr. taip pat dėklas; priemonė)
fonogramos („P“) data (phonogram “P” date)
data, esanti su garso įrašo autoriaus teisių apsaugos ženklu P ; jos reikšmė gali skirtis
priklausomai nuo autoriaus teisių konvencijų ir įstatymų, tačiau dažniausiai ji žymi
pirmąją garso įrašymo datą
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forma (form/forme)
žr. spaudos forma
forma (format)
paprastai apibūdina konkretų ištekliaus fizinį pristatymą
forma (format)
<muzikos notacija> žr. natų forma
formatas (format)
<elektroniniai ištekliai> duomenų išdėstymo įvesties, išvesties ar atminties terpėje
būdas (žr. taip pat fizinė laikmena; priemonė)
formatas (format)
<senieji monografiniai ištekliai> rinkinio puslapių kiekvienoje spaudos formoje
skaičiaus žymėjimas. In folio (2o, 2:o ir t. t.) reiškia, kad kiekvieną spaudos formą
sudaro du rinkinio puslapiai; in quarto (4o, 4:o ir t. t.) — keturi; in octavo (8o, 8:o ir
t. t.) − aštuoni ir t. t.
fortepijono (smuiko ir t. t.) dirigento partija (piano (violin, etc.) conductor part)
atlikimo partija su papildomais ženklais, kurie suteikia galimybę atlikėjui atlikti taip pat
dirigento funkciją; kartais vadinama „fortepijono (smuiko ir t. t.) dirigento partitūra“
galvutė (masthead)
duomenys apie laikraščio ar žurnalo antraštę, nuosavybę, redaktorius ir t. t.; nors jų
vieta kintanti, laikraščiuose juos dažniausiai galima rasti redakcijos puslapyje arba
pirmojo puslapio viršuje, o žurnaluose — turinio puslapyje
gamybos kompanija (production company)
<filmai> kompanija, atsakinga už finansinį, techninį ir organizacinį vadovavimą
kuriant filmą
gamybos kompanija (production company)
<garso įrašai> kompanija, atsakinga už garso įrašo pagaminimą arba už jo masinę
gamybą (pvz., diskų presavimą arba juostos kopijų dauginimą)
gamintojas (producer)
<elektroniniai ištekliai> asmuo ar kolektyvas, finansiškai ir (arba) administraciškai
atsakingas už fizinius elektroninio ištekliaus atsiradimo procesus. Specifinė
atsakomybė įvairiu mastu gali būti susijusi su kūrybiniais ir techniniais konkrečios
veiklos aspektais, įskaitant duomenų rinkimą ir jų konvertavimą į kompiuterinę formą
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garso diskas (sound disc)
(1) plastiko ar kitos medžiagos diskas, kuriame užfiksuoti garso virpesiai;
(2) optinis diskas, kurio metaliniame paviršiuje, padengtame apsauginiu plastikopolikarbonato sluoksniu, skaitmeniniu principu kuoduojamas garsas
garso ir vaizdo išteklius (audiovisual resource)
išteklius, kuriame dera garsas ir regimieji vaizdai, pavyzdžiui, filmas ar vaizdo įrašas
su garso takeliu arba skaidrės, kurių demonstravimas susietas su į kasetę įrašytu garsu
[ODLIS]
garso įrašas (sound recording)
įrašas, kuriame mechaniniu arba elektroniniu būdu užfiksuoti garso virpesiai taip, kad
garsas galėtų būti atkuriamas [AACR2]
garso kasetė (sound cartridge)
žr. kasetė
garso kasetė (sound cassette)
žr. kasetė
garso ritė (sound reel)
žr. ritė
geografinės koordinatės (geographic coordinates)
žr. koordinatės
glausta partitūra (close score)
muzikos notacija, pateikianti visas partijas mažiausiame penklinių skaičiuje, paprastai
dviejose
grafika (graphic)
dvimatis atvaizdas (arba atvaizdų rinkinys), kurio originalas pagamintas tokia technika
kaip braižyba, raižymas, tapyba ar fotografija. Grafika paprastai matoma plika akimi,
tik vienu atveju (stereografija) jos peržiūrai reikalingi specialūs prietaisai
gretutinė antraštė (parallel title)
antraštė, pateikta ištekliui prioritetiniame duomenų šaltinyje kaip ištekliaus pagrindinės
antraštės arba ištekliaus, neturinčio siejamosios antraštės, atskiro kūrinio antraštės
atitikmuo kita kalba ar rašto sistema
holograma (hologram)
trimatis atvaizdas, pagamintas naudojant procesą, grindžiamą šviesos interferencijos
principu
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įdėtinis lapas; įdėtinis žemėlapis ir pan. (inset)
<senieji monografiniai ištekliai> bet koks atskiro proceso metu atspaustas lapas ar
sąsiuvinis, kuris nėra integrali sąsiuvinio lapų dalis, tačiau išleistas kartu su ištekliumi.
Knygrišystėje tai yra dviejų ar kelių lapų segmentas, įdėtas į kitą segmentą taip, kad
abiejų segmentų nugarinės klostės susiuvamos ta pačia ištisine siūle. Įdėtinis segmentas
gali apgaubti pagrindinio segmento išorinę dalį arba būti jo centre ar kokioje nors
tarpinėje pozicijoje jo viduje. Kaip įdėtiniai lapai įterpiamos įklijos, taip išvengiant
daug laiko sąnaudų reikalaujančio jų įklijavimo [ODLIS]
Terminas taip pat reiškia mažą diagramą, žemėlapį ar iliustraciją, išspausdintą didesnio
žemėlapio ar iliustracijos viduje, paprastai įrėmintą tiesiomis linijomis [ODLIS]
įdėtinis priedas (insert)
išteklius, išleistas kartu su kitu ištekliumi, nuolat arba retkarčiais įdedamas į pastarąjį
ir pritvirtinamas arba nepritvirtinamas. Bet kokia spausdinta medžiaga, tokia kaip
žemėlapis, iliustracija, prenumeratos blankas, reklaminis priedas ir t. t., įdėta laisvai
(neįrišant) į knygą ar periodinį leidinį ir nesanti integralia leidinio dalimi [ODLIS] (žr.
taip pat bendroji antraštė; pridedamoji medžiaga; priklausoma antraštė)
įklija (plate)
lapas su iliustracine medžiaga, su aiškinamuoju tekstu arba be jo, nesantis pradinių ar
pagrindinių puslapių ar lapų eilių dalimi arba sąsiuvinio teksto lapų integralia dalimi.
Senuosiuose monografiniuose ištekliuose įklijos visada yra lapai, spausdinti kitokia
nei teksto spausdinimo technika. Įklijos gali būti lapai, kuriuose nėra jokios spaudos,
o tik graviruotas tekstas (žr. taip pat iliustracija)
iliustracija (illustration)
scheminis, tapybos ar kitoks grafinis vaizdas, esantis ištekliuje
inicialai (initialism)
organizacijos ar kito esinio vardo arba bet kurios žodžių grupės pirmosios raidės
(žr. taip pat akronimas)
integruojamasis išteklius (integrating resource)
išteklius, papildomas arba keičiamas naujinimais, kurie nelieka atskiri, o yra
integruojami į visumą. Integruojamieji ištekliai gali būti baigtiniai arba kintantieji.
Integruojamųjų išteklių pavyzdžiai – naujinamieji keičiamieji lapai ir naujinamieji
tinklalapiai
įrašų kompanija (recording company)
žr. gamybos kompanija <garso įrašai>
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įrišta su (bound with)
apibūdinimas, vartojamas spausdintam ištekliui, esančiam tome kartu su vienu ar
daugiau kitų išteklių, sutvarkytų ir įrištų po publikavimo (žr. taip pat išleista su). Tai
vartojama specifinio egzemplioriaus duomenyse
ISBN (tarptautinis standartinis knygos numeris) (ISBN (International Standard
Book Number))
numeris, kuris vienintelis identifikuoja knygą ar panašų į knygą produktą, kaip
apibrėžta tarptautiniame standarte ISO 2108
įsigijimo sąlygos (terms of availability)
sąlygos, kurioms esant galima įsigyti išteklių, pavyzdžiui, parduoti siūlomo ištekliaus
kaina arba konstatavimas, kad išteklių galima išsinuomoti arba įsigyti neatlygintinai
ISMN (tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris) (ISMN (International
Standard Music Number))
numeris, kuris vienintelis identifikuoja spausdintą natų leidinį, kaip apibrėžta
tarptautiniame standarte ISO 10957
ISRC (tarptautinis standartinis įrašo kodas) (ISRC (International Standard
Recording Code))
kodas, kuris vienintelis identifikuoja garso įrašą ar muzikos vaizdo įrašą, kaip apibrėžta
tarptautiniame standarte ISO 3901
ISSN (tarptautinis standartinis serialinio leidinio numeris) (ISSN (International
Standard Serial Number))
aštuonženklis numeris, priskirtas ISSN tinklo tęsiamajam ištekliui, kaip apibrėžta
tarptautiniame standarte ISO 3297
išleista su (issued with)
apibūdinimas, vartojamas ištekliui, leidėjo prijungtam prie vieno ar daugiau kitų
skirtingų išteklių ir išleistą kartu su jais (paprastai turintį atskirus antraštinius puslapius
ir atskiras paginacijas) (žr. taip pat įrišta su)
ištekliaus identifikatorius (resource identifier)
numeris arba raidinis ir skaitinis žymuo, susijęs su ištekliumi ir jį identifikuojantis pagal
tarptautinį standartą, tokį kaip tarptautinis standartinis knygos numeris ar tarptautinis
standartinis serialinio leidinio numeris
išteklius (resource)
esinys, materialus arba nematerialus, apimantis intelektinį ir (arba) meninį turinį ir
sumanytas, pagamintas ir (arba) išleistas kaip vienetas, sudarantis atskiro bibliografinio
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aprašo pagrindą. Ištekliai apima tekstą, natas, nejudančius ir judančius vaizdus, grafiką,
žemėlapius, garso įrašus, vaizdo įrašus, elektroninius duomenis ar programas, tarp jų ir
išleistus periodiškai (žr. taip pat visas išteklius)
išvedinio laikmena (output medium)
žr. priemonė
iteracija (iteration)
integruojamojo ištekliaus pavyzdys, publikuotas pirmąkart arba po atnaujinimo
įvairiarūšis išteklius (multimedia resource)
išteklius, susidedantis iš dviejų ar daugiau skirtingų laikmenų arba įvairių tos pačios
laikmenos formų, iš kurių nė viena nelaikoma svarbesne už kitas. Paprastai skirtas
naudoti kaip vienas vienetas (žr. taip pat priemonė)
kartografinis išteklius (cartographic resource)
Žemės arba kito dangaus kūno išsamus arba dalinis vaizdavimas bet kokiu masteliu,
pvz., dvimačiai ir trimačiai žemėlapiai ir planai; aeronautiniai, navigaciniai ir dangaus
žemėlapiai; gaubliai; blokdiagramos; žemėlapių skyriai; aviacinės, palydovinės ir
kosminės fotonuotraukos; distancinio tyrimo vaizdai; atlasai; vaizdai iš paukščio skrydžio
kasetė (cartridge)
nuolatinai įpakuota viena filmo arba magnetinės juostos ritė, kurioje juostos galai yra
sujungti, o tai leidžia nepertraukiamą atkūrimą be atsukimo atgal. Naudojama teksto
ir (arba) vaizdų mikroreprodukcijoms įrašyti (mikrofilmo kasetė) arba garsui (garso
kasetė), filmui (filmo kasetė) ar vaizdo įrašui (vaizdo kasetė) atkurti. Paprastai skirta
įdėti į atvaizdavimo ar atkūrimo prietaisą
kasetė (cassette)
nuolatinai įpakuotas filmo arba magnetinės juostos saugojimo įtaisas, kurį sudaro
tiekiamoji ir priimamoji ritės. Naudojama teksto ir (arba) vaizdų mikroreprodukcijoms
įrašyti (mikrofilmo kasetė) arba garsui (garso kasetė), filmui (filmo kasetė) ar vaizdo
įrašui (vaizdo kasetė) atkurti. Paprastai skirta įdėti į atvaizdavimo ar atkūrimo prietaisą
katalogo numeris (catalogue number)
identifikacinis numeris, įrašo etiketėje priskirtas įrašui
keičiamasis lapas (looseleaf)
žr. naujinamieji keičiamieji lapai
kino forma (cine mode)
paeiliui einančių vaizdų išdėstymas mikrofilme ir diafilme, kuriame kiekvieno kadro
pagrindas yra statmenas filmo kraštams (žr. taip pat komikso forma)
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kolektyvas (corporate body)
organizacija arba asmenų ir (arba) organizacijų grupė, kuri identifikuojama tam tikru
vardu. Sąvoka apima vardus proginių grupių arba įvykių, tokių kaip pasitarimai,
konferencijos, kongresai, ekspedicijos, parodos, festivaliai ir mugės. Tipiški kolektyvų
pavyzdžiai yra asociacijos, įstaigos, verslo firmos, ne pelno įmonės, vyriausybės,
vyriausybinės institucijos, religinės bendrijos ar bendruomenės ir konferencijos
(žr. taip pat leidžiantysis kolektyvas)
kolofonas žr. metrika
komikso forma (comic mode)
paeiliui einančių vaizdų išdėstymas mikrofilme ir diafilme, kuriame kiekvieno kadro
pagrindas lygiagretus filmo kraštui (žr. taip pat kino forma) [ODLIS]
komplektas (kit)
žr. įvairiarūšis išteklius
koordinatės (coordinates)
<kartografiniai ištekliai> platumos ir ilgumos dydžiai, kurie nustato taško padėtį ant
Žemės paviršiaus ar kitos dangaus sferos [USDMA, pagal geographic coordinates]
korektūrinis atspaudas (state)
<senieji monografiniai ištekliai> pakitimai ištekliuje, kurie jį skiria nuo kitų to paties
atspaudo ar naujo atspaudo egzempliorių kokiu nors požymiu, kuris leidėjo nebuvo
identifikuojamas kaip ypatingas leidybos veiksmas (žr. taip pat atspaudas; laida;
naujas atspaudas)
laida (edition)
visi ištekliaus egzemplioriai, pagaminti iš to paties originalo ir išleisti tos pačios
tarnybos ar grupės tarnybų arba asmens. Seniesiems monografiniams ištekliams –
visi ištekliaus egzemplioriai, atspausdinti bet kuriuo metu nuo tų pačių spaudos
formų (žr. taip pat atspaudas; egzemplioriaus variantas; faksimilinė reprodukcija;
korektūrinis atspaudas <senieji monografiniai ištekliai>; naujas atspaudas <spausdinti
monografiniai ištekliai>; rinkinio puslapis; spaudos forma)
laidos duomenys (edition statement)
žodis, frazė arba simbolių grupė, rodanti, kokiai laidai priklauso išteklius
laikymo priemonė (storage medium)
žr. priemonė
laikmena (carrier)
žr. fizinė laikmena
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laikraštis (newspaper)
serialinis išteklius, leidžiamas dažnais intervalais, paprastai kas dieną, savaitę ar dvi
savaites, kuriame pranešama apie įvykius bei aptariami einamieji bendrojo pobūdžio
dalykai
lankų išdėstymas (collation)
knygos signatūrų sąrašas, rodantis lapų skaičių kiekviename lanke
lapas (leaf)
vienas iš elementų, į kurį lankstomas popieriaus, pergamento ir t. t. originalus lapas
arba pusinis lapas, formuojant knygos, brošiūros, žurnalo ir t. t. dalį; kiekvieną lapą
sudaro du puslapiai – po vieną abiejose jo pusėse, iš kurių vienas arba abu gali būti
tušti [AACR2]
lapas (sheet)
materialiojo aprašo srityje vartojamas aprašyti atskirą popieriaus dalį, kitokią negu
lakštinis leidinys, su spausdinama medžiaga vienoje arba abiejose pusėse
lapas (sheet)
<senieji monografiniai ištekliai> popieriaus ar kitos medžiagos dalis, pagaminta tokio
dydžio, kad uždengtų spausdinimo preso spaudos formą
leidėjas (publisher)
asmuo ar kolektyvas, rengiantis ir leidžiantis išteklių pardavimui arba platinimui,
paprastai savo veiklą grindžiantis juridine sutartimi, kuria leidėjui garantuojamos tam
tikros išskirtinės teisės mainais į prisiimtą finansinę su publikavimu susijusią riziką
ir sutikimu atlyginti autoriui, paprastai pasidalijant gauto pelno dalimi; senosiose
knygose leidėjas dažnai yra ir spaustuvininkas, tačiau nuo XIX a. vidurio šias dvi
funkcijas atlieka skirtingi subjektai [ODLIS]
leidėjo numeris (publisher´s number)
<muzikos notacija> sąrašo eilės numeris, kurį suteikia natų leidėjai, paprastai rašomas
jų muzikos notacijos išteklių antraštiniuose puslapiuose, skiriamas identifikuoti tą
išteklių ir palengvinti jo užsakymą ir platinimą. Gali būti pateikiamas ir leidėjo vardas
leidinys (publication)
žr. išteklius
leidžiantysis kolektyvas (issuing body)
kolektyvas, kuriam globojant gali būti publikuotas išteklius. Kolektyvas gali būti
intelektualiai atsakingas arba gali ir nebūti atsakingas už išteklių ir gali būti arba gali
nebūti leidėjas
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lygiadienis (equinox)
<kartografiniai ištekliai> ekliptikos ir dangaus pusiaujo, užimto Saulės, kai jos
deklinacija lygi 00, vienas iš dviejų susikirtimo taškų [USDMA]
logotipas (logo)
emblema arba grafinė kompozicija, vartojama leidiniuose ir kompanijos, organizacijos,
tarnybos ar institucijos reklaminėje medžiagoje kaip firmos ženklas ar jų tapatumo
simbolis [ODLIS]
mastelis (scale)
<kartografiniai ištekliai> ištekliaus atstumų santykis su tikraisiais atstumais
matmenys (dimensions)
ištekliaus linijiniai išmatavimai (aukštis, plotis, gylis) ir (arba), kai ištekliui naudoti
reikia įtaiso, – matmenys, kurie svarbūs ištekliaus naudojimui
meno reprodukcija (art reproduction)
mechaniniu būdu reprodukuotas meno kūrinys komercinėje laidoje
metrika (colophon)
duomenys, paprastai esantys ištekliaus pabaigoje, pateikiantys informaciją apie jo
publikavimą ar spausdinimą, o kai kuriais atvejais ir kitą bibliografinę informaciją,
taip pat antraštę. Metrikoje (kolofone), ypač penkiolikto ir šešiolikto amžiaus knygose,
taip pat iki dvidešimto amžiaus išleistose Azijos knygose, gali būti pateikti duomenys,
kurie vėliau išleistose knygose dažniausiai randami antraštiniame puslapyje
(žr. taip pat antraštinis puslapis; antraštinio puslapio pakaitalas)
mikrofilmo juosta (microfilm slip)
trumpa filmo atraiža, kuri nelaikoma ritėje
mikrofilmo kasetė (microfilm cartridge)
žr. kasetė
mikrofilmo kasetė (microfilm cassette)
žr. kasetė
mikrofilmo ritė (microfilm reel)
žr. ritė
mikrofiša (microfiche)
stačiakampė filmo atraiža su dvimate seka išdėstytų mikrofotonuotraukų rinkiniu.
Mikrofišos paprastai turi antraštę ir kitus bibliografinius duomenis, kuriuos galima
skaityti be didinimo
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mikroforma (microform)
išteklius su atvaizdais, kurie yra per smulkūs, kad juos būtų galima įžiūrėti plika akimi;
skirtas naudoti padidinus
mikrokorta (microopague)
stačiakampė nepermatoma kortelė su dvimate seka išdėstytų mikrofotonuotraukų
rinkiniu
miniatiūrinė partitūra (miniature score)
neskiriama atlikimui sumažintų matmenų partitūra; kartais vadinama „kišeninė
partitūra“ arba „studijų partitūra“
mokomasis spaudinys (study print)
paveikslas su klausimais arba paaiškinimais, kurie dažnai spausdinami kitoje pusėje
monografijų serija (monographic series)
žr. serija
monografinis išteklius (monographic resource)
išteklius, susidedantis iš vienos dalies arba iš anksto žinomo dalių skaičiaus
muzikos notacija (notated music)
skaitomas natų išteklius, pagamintas spausdinimo, fotokopijavimo, ofsetinės spaudos
būdais, skaitmeninant ir t. t. Muzikos notacijos ištekliai apima natas, skirtas atlikimui,
repetitoriams, mokymuisi, pratyboms, ir natų rankraščių faksimilines laidas
muzikos partija (music part)
žr. partija
natų forma (music format)
fizinė forma, kuria muzikos notacijos išteklius pateikiamas ištekliuje (pvz., partitūra,
partijos); taip pat žinoma kaip natų pristatymo forma
naujas atspaudas (issue)
<spausdinti monografiniai ištekliai> tie laidos egzemplioriai, kurie sudaro planuotą
leidybinį vienetą ir kurie nuo kitų tos laidos egzempliorių skiriasi vienu ar daugiau
požymių (pvz., naujas antraštinis puslapis ar metrika, kurie tiksliai identifikuoja
egzempliorius kaip atskirą vienetą) (žr. taip pat atspaudas; egzemplioriaus variantas;
faksimilinė reprodukcija; korektūrinis atspaudas <senieji monografiniai ištekliai>;
pakartotinė laida)
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naujinamieji keičiamieji lapai (updating looseleaf)
integruojamasis išteklius, sudarytas iš vieno ar daugiau bazinių tomų, atnaujinamų
atskirais puslapiais, kurie yra įterpiami, pašalinami ir (arba) pakeičiami
nepriklausoma antraštė (independet title)
antraštė, kurios vienos pakanka ištekliui identifikuoti
nugarėlė į nugarėlę (back-to-back)
įrišimo forma, kai įrišami du tekstai, kurių kiekvienas prasideda nuo vieno iš viršelių
ir kurių puslapiai orientuoti ta pačia kryptimi nugarėlės atžvilgiu, pavyzdžiui,
prancūziškas ir arabiškas tekstai įrišti kartu (žr. taip pat apverčiamasis)
numeracija (numbering)
ištekliaus kiekvieno vienas po kito einančio numerio ar dalies identifikavimas. Gali
būti skaitinis, raidinis, bet kuris kitas ženklas ar jų derinys su pridedamuoju žodžiu
(tomas, numeris ir t. t.) arba be jo ir (arba) chronologinis žymuo
numeris (issue)
<serialiniai ištekliai> viena iš paeiliui leidžiamų serialinio ištekliaus dalių
nuotolinė prieiga (remote access)
serveryje laikomų elektroninių išteklių naudojimas per kompiuterių tinklą
nuotrauka (photograph)
nepermatomas atspaudas, pagamintas šviesai veikiant jautrų filmą
nustatyta skyryba (prescribed punctuation)
katalogavimo tarnybos pateikiama skyryba pagal ISBD reikalavimus, kuri pradeda
arba užbaigia bibliografinio aprašo elementą arba sritį
nustatyti duomenų šaltiniai (prescribed sources of information)
šaltinis arba šaltiniai, iš kurių imami duomenys kiekvienam bibliografinio aprašo
elementui ar sričiai užrašyti; duomenys, paimti iš kito, o ne iš nustatytų sričiai šaltinių,
apskliaudžiami laužtiniais skliaustais
paantraštiniai duomenys (other title information)
žodis, frazė ar simbolių grupė, pateikta prie ištekliaus pagrindinės antraštės ir jai
priklausanti. Paantraštiniai duomenys taip pat gali būti pateikti prie kitų antraščių ir
joms priklausyti (pvz., gretutinėms antraštėms, išteklių sudarančių kūrinių antraštėms,
antraštėms serijos / serijėlės duomenyse). Paantraštiniai duomenys patikslina, paaiškina
ar papildo antraštę, kuriai jie priklauso, arba nurodo ištekliaus ar į jį įeinančių kūrinių
pobūdį, turinį ir t. t., motyvus ar progą, kuria išteklius išleistas. Terminas apima
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paantraštes ir priešantraščius, bet neapima kitų antraščių (pvz., nugarėlės antraščių,
dėklo antraščių, movos antraščių, kitų pagrindinės antraštės formų), randamų ištekliuje,
bet ne aprašomai sričiai nustatytame duomenų šaltinyje
paginacija (pagination)
spausdinto teksto puslapių ištisinė numeracija; ISBD tikslais terminas apima lapų,
skilčių ir t. t. numeraciją
pagrindinė antraštė (title proper)
svarbiausias ištekliaus vardas, t. y. ta ištekliaus antraštės forma, kuri pateikta ištekliui
prioritetiniame duomenų šaltinyje. Pagrindinė antraštė apima bet kokią alternatyviąją
antraštę, bet neapima gretutinių antraščių ir paantraštinių duomenų. Skyrių ar kai
kurių priedų ir serijėlių ar dalių kai kurių antraščių atveju pagrindinę antraštę gali
sudaryti du ar daugiau komponentų: bendroji antraštė (arba pagrindinės serijos ar
daugiadalio monografinio ištekliaus antraštė), priklausoma antraštė ir priklausomos
antraštės žymuo. Išteklių, sudarytų iš kelių atskirų kūrinių, pagrindinė antraštė yra
siejamoji antraštė. Ištekliai, sudaryti iš kelių atskirų kūrinių ir neturintys siejamosios
antraštės, traktuojami kaip neturintys pagrindinės antraštės. Serijos arba serijėlės taip
pat turi savo pagrindinę antraštę (žr. taip pat bendroji antraštė; priklausoma antraštė;
priklausomos antraštės žymuo)
pagrindinė serija (main series)
serija, sudaryta iš vienos ar daugiau serijėlių
pagrindinis duomenų šaltinis (chief source of information)
žr. prioritetinis duomenų šaltinis
pakartotinė laida (reissue)
įvardyta arba kitaip identifikuojama ištekliaus egzempliorių grupė, pagaminta nuo
to paties originalo kaip ir ankstesnė laida, ta pačia fizine forma ir išleista tos pačios
leidybos arba gamybos tarnybos (žr. taip pat laida)
partija (part)
<muzikos notacija> natos, išspausdintos vienam ansamblio atlikėjui (žr. taip pat
fortepijono (smuiko ir t. t.) dirigento partija)
partitūra (score)
muzikos notacija, sudaryta iš keliolikos penklinių, pateikianti visas muzikos kūrinio
partijas vertikalia kryptimi taip, kad jas būtų galima skaityti vienu metu; partitūroje
neįmanoma perteikti vienam instrumentui ar vienam balsui skirto kūrinio (žr. taip
pat choro partitūra; glausta partitūra; miniatiūrinė partitūra; sutrumpinta partitūra;
vokalinė partitūra)
287

E priedas

ISBD 2011

periodiškumas (frequency)
intervalai, kuriais leidžiami serialinio ištekliaus numeriai ar dalys arba integruojamojo
ištekliaus naujinimai, pavyzdžiui, diena, savaitė, mėnuo, metai
perrašyti (transcribe)
sudaryti aprašą, tiksliai kopijuojant tekstinę informaciją į aprašomą sritį taip, kaip
randama ištekliuje, išskyrus skyrybą ir didžiąsias raides (žr. taip pat užrašyti)
perspaudas (reprint)
(1) nauja laida, kurioje kiek įmanoma tiksliau atkuriamas ankstesnės laidos tekstas;
(2) naujas atspaudas, pagamintas arba kilęs iš to paties originalo, kaip ir ankstesnė laida
plakatas (broadsheet, broadside)
atskirai išleistas lapas, spausdintas tik vienoje pusėje ir skirtas skaityti neišlankstant;
paprastai iškabinamas, viešai platinamas ar parduodamas, pvz., atsišaukimas,
reklaminis ar siužetinis lapas, žinių lapas
plakatas (poster)
skelbimas ar afiša, skirti viešam rodymui
plėvelė (transparency)
skaidrios medžiagos lakštas, kuris gali būti įtaisytas į rėmelį, turintis atvaizdą ir
skirtas naudoti su epidiaskopu arba šviesdėže; vienguba plėvelė gali turėti papildomų
sluoksnių
pradiniai lapai (preliminaries)
antraštinis lapas ar lapai (ar antraštinio lapo pakaitalas) ir kiti lapai, esantys prieš
antraštinį puslapį ar puslapius (ar antraštinio puslapio pakaitalą)
pridedamoji dokumentacija (accompanying documentation)
žr. dokumentacija
pridedamoji medžiaga (accompanying material)
bet kokia medžiaga, išleista su aprašomu ištekliumi ir skirta naudotis kartu su juo
(žr. taip pat dokumentacija; įdėtinis priedas)
pridedamosios medžiagos duomenys (accompanying material statement)
trumpas pridedamosios medžiagos aprašas
priedas (supplement)
išteklius, dažniausiai išleistas atskirai, papildantis pagrindinį išteklių jį atnaujinant
arba kitaip jį tęsiant ar suteikiant jam naują ypatybę. Priedas gali turėti antraštę,
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priklausančią pagrindinio ištekliaus antraštei, arba jos neturėti (žr. taip pat bendroji
antraštė; priklausoma antraštė)
prieiga (access)
žr. nuotolinė prieiga; tiesioginė prieiga
priemonė (medium)
fizinis pagrindas ar medžiaga (popierius, filmas, magnetinė juosta, optinis diskas
ir t. t.), kurioje užfiksuotas ar perduodamas informacijos turinys (žr. taip pat fizinė
laikmena; formatas <elektroniniai ištekliai>; įvairiarūšis išteklius)
priemonės tipas (media type)
laikmenos, naudojamos ištekliaus turiniui perteikti, tipas ar tipai; paprastai atspindi
laikymo priemonės formatą ir laikmenos talpyklą kartu su tarpininkaujančio įtaiso,
reikalingo ištekliaus turiniui peržiūrėti, atkurti, išklausyti ir t. t., rūšimi
priešantraštis (avant-titre)
kiti antraštės duomenys, pristatantys pagrindinę antraštę ir esantys virš pagrindinės
antraštės nustatytame duomenų šaltinyje antraštės ir atsakomybės duomenų sričiai
prieštekstinė antraštė (caption title)
ištekliaus antraštė, pateikta pirmojo teksto puslapio pradžioje
prijungimas (absorption)
vieno ar daugiau tęsiamųjų išteklių įtraukimas į kitą tęsiamąjį išteklių, prijungtieji
tęsiamieji ištekliai paprastai praranda savo buvusias specifines savybes
priklausoma antraštė (dependent title)
antraštė, kurios vienos nepakanka ištekliui identifikuoti ir prie kurios reikia pridėti
bendrąją antraštę arba pagrindinio ištekliaus antraštę ar pagrindinės serijos antraštę.
Pavyzdžiai – skyrių antraštės, kai kurios žemėlapių serijos atskirų lapų antraštės,
kai kurios priedų antraštės, kai kurios serijėlių antraštės ir daugiadalio monografinio
ištekliaus kai kurių dalių antraštės (žr. taip pat skyriaus antraštė)
priklausomos antraštės žymuo (dependent title designation)
numeracija, kuri viena ar kartu su priklausoma antrašte padeda atskirti vieną iš dviejų
ar daugiau susijusių išteklių, turinčių bendrąją antraštę (žr. taip pat serijėlės žymuo;
skyriaus žymuo)
prioritetinis duomenų šaltinis (preferred source of information)
bibliografinių duomenų šaltinis, kuriam teikiama pirmenybė kaip šaltiniui, kurio
pagrindu sudaromas bibliografinis aprašas (arba jo dalis); jis apima antraštę ir
paprastai yra išsamiausias informacijos apie išteklių šaltinis; jis pasirenkamas laikantis
prioritetinės eilės tvarkos, atsižvelgiant į ištekliaus rūšį
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prodiuseris (producer)
<filmai> asmuo, kuris visiškai atsako už filmo atsiradimą. Specifinė atsakomybė įvairiu
mastu gali būti susijusi su kūrybiniais ir techniniais konkrečios produkcijos aspektais
prodiuseris (producer)
<garso įrašai> asmuo, kuris atsakingas už techninį garso įrašo pagaminimą. Prodiuseris
taip pat įvairiu mastu gali būti atsakingas už kūrybinį ir kitus garso įrašo aspektus
projekcija (projection)
<kartografiniai ištekliai> sistemiškas linijų braižymas Žemės ar jos dalies arba
kitos dangaus sferos plokštuminiame paviršiuje platumos lygiagretėms ir ilgumos
dienovidiniams pavaizduoti [USDMA, pagal map projection]
publikavimo, pagaminimo ir (arba) platinimo data (date of publication, production
and/or distribution)
data, nurodanti, kada išteklius oficialiai pateikiamas pardavimui ar viešam platinimui,
paprastai nurodant metus; skiriasi nuo datų, susijusių su intelektine nuosavybe,
pavyzdžiui, sudarymo data [ODLIS, pagal publication date]
publikavimo vieta (place of publication)
geografinė vieta, kurioje išteklius yra išleistas, paprastai pateikta duomenų šaltinyje
kaip miesto vardas [ODLIS]
registracinė antraštė (key title)
vienintelis vardas, kurį tęsiamajam ištekliui nustato ISSN tinklas ir kuris neatskiriamai
susijęs su savo ISSN. Registracinė antraštė gali sutapti su pagrindine antrašte arba,
siekiant unikalumo, ji gali būti papildyta identifikuojančiais ir (arba) aiškinančiais
elementais, tokiais kaip leidybinės organizacijos vardas, publikavimo vieta, laidos
duomenys (žr. taip pat ISSN)
rėmelio linijos (neat line)
<kartografiniai ištekliai> linijos, kurios juosia žemėlapio brėžinį, paprastai koordinatinis
ar geografinis tinklelis
reprezentatyvioji trupmena (representative fraction)
žemėlapio ar jūrlapio mastelis, išreikštas trupmena ar santykiu [USDMA]
rinkinio puslapis (type-page)
kilnojami spaudmenys, išdėstyti taip, kad atspaustų vieną lapo puslapį
ritė (reel)
apskritas laikiklis su flanšais ir kiauryme nuo vieno galo iki kito, ant kurio vyniojamas
filmas ar magnetinė juosta. Naudojama teksto ir (arba) vaizdų mikroreprodukcijoms
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įrašyti (mikrofilmo ritė) arba garsui (garso ritė), filmui (filmo ritė) ar vaizdo įrašui
(vaizdo ritė) atkurti. Paprastai skirta įdėti į atvaizdavimo ar atkūrimo prietaisą
sąsiuvinis (fascicle)
spausdinto ištekliaus sudedamoji dalis, kai dėl patogumo spausdinant ar publikuojant
tas išteklius išleidžiamas mažomis dalimis, paprastai neužbaigtomis; tai nebūtinai
sutampa su formaliu kūrinio skaidymu dalimis ir t. t. Sąsiuvinis paprastai apsaugotas
laikinais popieriniais aplankais. Jis gali būti numeruotas arba nenumeruotas. Sąsiuvinis
skiriasi nuo dalies tuo, kad yra laikina kūrinio sudedamoji dalis, o ne formalus
sudedamasis vienetas [AACR2]
sąsiuvinis (gathering)
<senieji monografiniai ištekliai> į keletą lenkimų sulankstyti lapai, sutvirtinti vienas su
kitu. Paprastai vienas lapas sudaro vieną sąsiuvinį, tačiau jei rinkinio puslapiai užima
pusę lapo arba kitokias visos spaudos formos dalis, spausdintas lapas gali sudaryti
daugiau negu vieną sąsiuvinį. Vieną sąsiuvinį taip pat gali sudaryti ir keletas lapų. In
folio (2o, 2:o ir t. t.) gali būti sudėtas arba sulankstytas keturis (du lapai sąsiuviniui)
arba šešis kartus ir t. t.
senasis monografinis išteklius (older monographic resource)
išteklius, pagamintas iki mašininio spausdinimo atsiradimo XIX amžiuje; apima tuos,
kurie buvo išleisti pardavimui, ir tuos, kurių išspausdinta nedaug ar net vienintelis
egzempliorius privačiam naudojimui arba ribotam platinimui
serialinis išteklius (serial)
tęsiamasis išteklius, leidžiamas paeiliui einančiais pavieniais numeriais ar dalimis,
paprastai numeruotas ir jo pabaiga iš anksto nenumatyta. Serialinių išteklių
pavyzdžiai – moksliniai žurnalai, žurnalai, elektroniniai žurnalai, tęsiamieji katalogai,
metinės ataskaitos, laikraščiai ir monografijų serijos
serija (series)
(1) serialinis išteklius, susidedantis iš grupės savarankiškų išteklių, išleistų paeiliui,
numeruotų arba nenumeruotų, kiekvienas išteklius, be savo pagrindinės antraštės, turi
ir siejamąją antraštę, vartojamą grupei kaip visumai, t. y. serijos antraštę; (2) numeruota
serialinio ištekliaus numerių ar dalių eilė (pvz., Notes and queries, 1st series, 2nd
series ir t. t.)
serijėlė (subseries)
serija, kuri yra pagrindinės serijos dalis. Serijėlė gali turėti pagrindinei serijai
priklausančią antraštę arba jos neturėti. Serijėlė gali būti arba nebūti numeruota
(žr. taip pat bendroji antraštė; priklausoma antraštė)
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serijėlės žymuo (subseries designation)
numeracija, einanti po pagrindinės serijos antraštės, galinti būti savarankiška arba
kartu su serijėlės antrašte (žr. taip pat skyriaus žymuo)
serijos antraštinis puslapis (series title page)
papildomas antraštinis puslapis, kuriame pateikta serijos pagrindinė antraštė ir
paprastai, nors nebūtinai, kiti duomenys apie seriją (pvz., atsakomybės duomenys,
eilės numerio žymuo, publikavimo data, serijos ištekliaus antraštė)
serijos duomenys (series statement)
seriją ar daugiadalius monografinius išteklius, kuriems išteklius priklauso,
identifikuojantys duomenys, tarp jų bet kokia serijos ar daugiadalio monografinio
ištekliaus numeracija
siejamoji antraštė (collective title)
ištekliaus, kuris susideda iš dviejų ar daugiau atskirų kūrinių, antraštė, susijusi su
ištekliumi kaip visuma
sieninė schema (wallchart)
nepermatomas lapas duomenų rodymui ir eksponavimui grafine ar lentelės forma
signalinė kortelė (flash card)
kortelė ar kita nepermatoma medžiaga su išspausdintais žodžiais, skaičiais ar
paveikslėliais, skirta greitam rodymui
signatūra (signature)
<senieji monografiniai ištekliai> viena ar daugiau raidžių ir (arba) simbolių, ir (arba)
skaitmenų, paprastai spausdinamų ištekliaus kiekvieno sąsiuvinio pirmojo ir kai kurių
tolesnių dešiniųjų puslapių apačioje ir naudojama siekiant užtikrinti tikslų ištekliaus
spausdinimą, brošiūravimą ir įrišimą
skaidrė (slide)
dvimatis atvaizdas ant filmo arba kitos skaidrios medžiagos, įtaisytas į rėmelį ir skirtas
žiūrėti su projektoriumi ar diaprojektoriumi
skiriamoji geba (resolution)
<grafiniai ištekliai> mažiausias matavimo vienetas, naudojamas užrašyti kompiuterinio
vaizdo duomenims, išreiškiamiems taškų skaičiumi colyje, pikselių skaičiumi linijoje
arba linijų skaičiumi milimetre. Ji nurodo duomenų, esančių viename vaizdo pikselyje,
kiekį
skiriamoji geba (resolution)
<kartografiniai ištekliai> tikslumas, kuriuo konkretaus žemėlapio mastelis gali
292

ISBD 2011

E priedas

vaizduoti geografinių objektų vietą ir formą. Kuo stambesnis žemėlapio mastelis,
tuo didesnė galima skiriamoji geba. Žemėlapio masteliui smulkėjant, skiriamoji
geba mažėja ir objektų kontūrai gali būti išlyginami, supaprastinami arba iš viso
neatvaizduojami, pvz., nedideli plotai gali būti vaizduojami taškais. Pavyzdžiui, vieno
metro skiriamosios gebos vaizdas reiškia, kad kiekvienas vaizdo pikselis atitinka vieną
paviršiaus kvadratinį metrą
skyriaus antraštė (section title)
skyriui priklausanti specifinė antraštė, kuri leidžia atskirti vieną dalį iš grupės susijusių
išteklių, turinčių bendrąją antraštę. Skyriaus antraštė, nepriklausomai nuo to, ar ji
charakteringa, ar ne, identifikuoja išteklių tik kartu su bendrąja antrašte. Apibūdinimas,
toks kaip Series C ar Second series, laikomas skyriaus antrašte ar serijėlės antrašte, kai
egzistuoja daugiau negu vienas skyrius arba serijėlė yra nenumeruota. Jei apibūdinimas
reiškia numeracijos pakitimą, jis laikomas serialinio ištekliaus ar serijos numeracijos
dalimi (žr. taip pat priklausoma antraštė)
skyriaus žymuo (section designation)
numeracija, einanti po bendrosios antraštės, kuri viena arba kartu su skyriaus antrašte
leidžia atskirti vieną dalį iš grupės susijusių išteklių, turinčių bendrąją antraštę (žr. taip
pat serijėlės žymuo)
skyrius (section)
<tęsiamieji ištekliai> viena dalis iš grupės susijusių išteklių, turinčių bendrąją antraštę.
Skyrius paprastai skiriamas specifinei dalyko kategorijai ir identifikuojamas pagal
grupės bendrąją antraštę, skyriaus antraštę ir (arba) skyriaus žymenį. Gali būti du ar
daugiau skyrių (poskyrių) hierarchinių lygių
spalvota iliustracija (coloured illustration)
iliustracija, kuriai panaudota bet kuri spalva; juoda, balta ir pilkos spalvos atspalviai
spalvomis nelaikomi
spaudos forma (type-forme)
išdėstytų ir įrėmintų rinkinio puslapių derinys, naudojamas vienai lapo pusei
išspausdinti
spaudos formos numeris (plate number)
<muzikos notacija> numeris, kuris buvo suteiktas originalioms spaudos formoms ir
kuris dabar pateikiamas muzikos notacijos puslapio apačioje, identifikuojant spaudos
formas, iš kurių atspausdinta laida. Spaudos formos numerį gali sudaryti skaitmenų,
raidžių ir simbolių derinys; gali būti įtrauktas leidėjo vardas
spaudos lankas (quire)
žr. sąsiuvinis <senieji monografiniai ištekliai>
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spausdintas išteklius (printed resource)
išteklius akimis skaitoma forma arba reljefine forma, kuri skirta akliesiems ir
silpnaregiams, įskaitant išteklių, išleistą ribotam platinimui ar pardavimui pagal
pageidavimą
spaustuvininkas (printer)
asmuo ar firma, kuri išspausdina išteklių ir skiriasi nuo leidėjo, kuris išleidžia išteklių,
ir platintojo, kuris teikia jį pardavimui; senųjų spausdintų knygų spaustuvininkas
dažnai būdavo ir leidėjas [ODLIS]
specifinis medžiagos apibūdinimas (specific material designation (SMD))
terminas, nusakantis specifinį medžiagos tipą (paprastai fizinio objekto rūšį), kuriam
priklauso išteklius
sritis (area)
pagrindinė bibliografinio aprašo dalis, apimanti tam tikros kategorijos arba kelių
kategorijų duomenis
statusis tekėjimas (right ascension)
kampinis atstumas, matuojamas pusiaujyje rytų link nuo pavasario lygiadienio iki
valandų apskritimo, pravesto per dangaus kūną, nuo 0 iki 24 valandų [USDMA]
stereografija (stereograph)
skaidrės ar atvaizdai, įtaisyti poromis, skirti gauti trimatį optinį efektą naudojant
stereoskopinį prietaisą. Stereografiniai atvaizdai gali būti taip pat išspausdinti ant
nepermatomo paviršiaus ir naudojami su rankiniu prietaisu, kuris sudarytas iš
dvispalvių linzių, įtaisytų kartoniniame rėmelyje; šis stereografijos tipas paprastai
pasitaiko kaip knygos iliustracija
studijų partitūra (study score)
žr. miniatiūrinė partitūra
sujungimas (merger)
<tęsiamieji ištekliai> dviejų ar daugiau tęsiamųjų išteklių sujungimas, siekiant
sukurti naują tęsiamąjį išteklių. Sujungtieji ištekliai paprastai praranda savo buvusias
specifines savybes
sukabinamoji lentelė (flip chart)
rinkinys tematiškai integruotų duomenų lapų, pritvirtinamų kartu viršuje ar šone ir
skirtų pristatymui ant pastovo
suskaidymas (split)
tęsiamojo ištekliaus padalijimas į du ar daugiau naujų ir savarankiškų tęsiamųjų išteklių
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sutrumpinta partitūra (condensed score)
muzikos notacija, pateikianti tik pagrindines muzikos partijas mažiausiame penklinių
skaičiuje, dažniausiai sudaroma pagal instrumentų grupes
tekėjimas (ascension)
žr. statusis tekėjimas
tęsiamasis išteklius (continuing resource)
išteklius, leidžiamas neribotą laiką be iš anksto numatytos pabaigos. Tęsiamasis
išteklius yra arba serialinis išteklius, arba kintantysis integruojamasis išteklius
tiesioginė prieiga (direct access)
elektroninio ištekliaus naudojimas, pasitelkiant fizinę laikmeną, tokią kaip diskas,
kasetė, įdedamą į kompiuterį ar kitą elektroninį arba išorinį įtaisą
tipinis terminas (generic term)
(1) bendras terminas, nusakantis ištekliaus rūšį, formą ar žanrą ir (arba) periodiškumą;
tokie terminai kaip Abhandlungen, annales, annual report, bulletin, cahiers, compte
rendu des séances, circular letter, journal, newsletter, occasional paper, proceedings,
report, transactions ir jų atitikmenys kitomis kalbomis laikomi tipiniais terminais;
(2) muzikos kūriniams – terminas, nusakantis muzikinę formą ar žanrą
turinio apibūdinimas (content qualification)
ištekliaus turinio tipas, judesio buvimas ar nebuvimas, matmenys arba jutiminės
savybės
turinio forma (content form)
pagrindinė forma ar formos, kuriomis išreiškiamas ištekliaus turinys
turinio standartas (content standard)
išsamus taisyklių rinkinys bibliografiniams įrašams sudaryti, siekiant aprašyti ir
pristatyti bibliotekos ar archyvo rinkinį papildančius išteklius. Turinio standartas
skirtas išlaikyti nuoseklumą kataloge ir tarp bibliotekų ar archyvų katalogų, laikantis
to paties standarto. Žodis turinys susijęs su bibliografinio ar aprašomojo įrašo turiniu,
o ne su aprašomo ištekliaus turiniu
užrašyti (record (verb))
sudaryti aprašą, naudojantis informacija, atrinkta ar gauta iš ištekliaus, o ne pažodžiui
perrašant tekstinę informaciją (žr. taip pat perrašyti)
vaizdinis išteklius (visual resource)
išteklius, kurio turinys yra išreikštas daugiausia vaizdais, nejudančiais arba judančiais,
projektuojamais arba neprojektuojamais, pvz., grafika, filmai, vaizdo įrašai
295

ISBD 2011

E priedas

vaizdo diskas (videodisc)
lazeriu ar adata skaitomas laisvosios prieigos apskritas diskas, kuriame yra ir garso, ir
vaizdo signalai, įrašyti analogine forma (pvz., lazerinio disko formatas) arba skaitmenine
forma (pvz., DVD formatas), kuriuos galima atkurti televizijos imtuvu ar kompiuteriu
vaizdo įrašas (videorecording)
įrašas regimųjų vaizdų, paprastai judančių ir lydimų garso, skirtų atkurti per televizijos
imtuvą ar kitą elektroninį prietaisą
vaizdo kasetė (videocartridge)
žr. kasetė
vaizdo kasetė (videocassette)
žr. kasetė
vaizdo ritė (videoreel)
žr. ritė
vidinė antraštė (half title)
knygos antraštė, kuri, visa arba sutrumpinta, išspausdinta dešiniojoje lapo, einančio
prieš antraštinį puslapį, pusėje, paprastai mažesniu už antraštiniame puslapyje esančios
pagrindinės antraštės šriftu [ODLIS]
vietinė prieiga (local access)
žr. tiesioginė prieiga
viršelio antraštė (cover title)
antraštė, išspausdinta ištekliaus (originalo) pirmajame viršelyje
viršelis (cover)
išorinė ištekliaus danga iš bet kokios medžiagos
visas išteklius (whole resource)
esinys, apimantis patį išteklių, jo dėklą, dokumentaciją ir kitą pridedamąją medžiagą,
kaip jis buvo pagamintas ir (arba) išleistas kaip vienetas, ir sudarantis atskiro
bibliografinio aprašo pagrindą (žr. taip pat išteklius)
vokalinė partitūra (vocal score)
kūrinio, skiriamo balsams ir instrumentams, muzikos notacija, pateikianti vokalinių
partijų partitūrą, o instrumentinę dalį pateikianti klavyro forma
žaidimas (game)
medžiagos rinkinys, skirtas žaidimui ir (arba) mokymui pagal nustatytas taisykles
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žemėlapio projekcija (map projection)
žr. projekcija
žemėlapių serija (map series)
tam tikras skaičius tarpusavyje susijusių fiziškai atskirų ir bibliografiškai skirtingų
kartografinių vienetų, iš kurių gamintojas ar gamintojai arba leidžiantysis kolektyvas
ar kolektyvai numato sudaryti vieną grupę. Bibliografiškai ši grupė identifikuojama
pagal bet kurį unifikuotą požymį ar požymių derinį, taip pat bendrą įforminimą (pvz.,
siejamąją antraštę, numerį ar jų derinį); lapų identifikavimo sistemą (taip pat ištisines
ar chronologines numeravimo sistemas); mastelį; leidėją; kartografines specifikacijas,
vienodą formatą ir t. t.
ženklo vardas (label name)
įspaudo arba firmos ženklo vardas, siejamas su visais leidėjo ar gamybos kompanijos
produktais arba tam tikra jų dalimi, ypač dažnai naudojamas garso įrašams
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RODYKLĖ
Akronimai ir inicialai A.6.5
atsakomybės duomenyse 		
		 1.4.5.4
paantraštiniuose duomenyse
		 1.1.4.1.1, 1.3.3.1
pagrindinėje antraštėje A.2.7.1,
		 1.1.3.3, 1.3.3.1, 7.1.1.3
žr. taip pat Santrumpos
Alternatyvioji antraštė 1.1.3.4
Antraštė
žr. Alternatyvioji antraštė
		 Antraštės variantas
		 Bendroji antraštė
		 Gretutinė antraštė
		 Pagrindinė antraštė
		 Priklausoma antraštė
		 Registracinė antraštė
		 Siejamoji antraštė
		 Skyriaus antraštė
		 Tipinė antraštė
Antraštės ir atsakomybės duomenų
		sritis 1
pastabos 7.1
Antraštės variantas 1.3.1
pastabos 7.1.1.2
Antraštinis puslapis A.4.2.1.1
Aprašas
aprašo pagrindas A.4.1
pakitimai, dėl kurių nereikia 		
		 naujo aprašo A.2.7
pakitimai, dėl kurių reikia naujo
		 aprašo A.2.6, 1.1.6, 1.4.6
Aprašo kalba A.5
dvikrypčiuose įrašuose B priedas
Aprašo rašto sistema A.5
dvikrypčiuose įrašuose B priedas
Atsakomybės duomenys 1.4
laidos duomenyse 2.3
paantraštiniuose duomenyse
		 1.3.2
pagrindinėje antraštėje 1.1.3.6

pakitimai 1.4.6
papildomuose laidos
		 duomenyse 2.5
pastabos 7.1.4
serijose ar serijėlėse 6.4
Atskyrimo ar suskaidymo pastabos
7.2.4.7.3
Auditorijos pastabos
žr. Vartojimo / auditorijos
		pastabos
Autoriaus duomenys
žr. Atsakomybės duomenys
Autoriaus teisių datos 4.3.6, 4.3.7
Bendroji antraštė 1.1.3.7, 6
perrašymas 1.1.5.3
Bibliografija
pastabos 7.7.3
Bibliografinė istorija
pastabos 7.2
Bibliografiniai įrašai
vienas arba keli A.2.1
Chronologinis žymuo
žr. Numeracijos duomenys
Daugialygis aprašas 5.4.3, A priedas
Dėklas 5.3.1.1, 5.3.1.3
Diafilmai 5.1.3, 5.2.7
Didžiosios raidės A.7
gretutinė antraštė 1.2.5.1
paantraštiniai duomenys 1.3.4.2
pagrindinė antraštė 1.1.5.1
serijos ar serijėlės antraštė 6.1
Duomenų šaltiniai A.4
Dvikrypčiai įrašai B priedas
Egzemplioriaus pastabos 7.11
Elektroniniai ištekliai
žr. Nuotolinės prieigos
		 elektroninis išteklius
		 Tiesioginės prieigos
		 elektroninis išteklius
Esminiai pakitimai pagrindinėje 		
antraštėje
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žr. Pagrindinė antraštė –

Išteklių traktavimas A.2
Kalbos, keletas A.3.2.9
Keičiamasis išteklius 4.3.10.2, 5.1.2
Keletas kalbų
žr. Kalbos, keletas
Keletas rašto sistemų
žr. Rašto sistemos, keletas
Kiti fiziniai duomenys 5.2
Klaidingi žodžiai A.8
Koordinačių duomenys 3.1.3
Laidos duomenys 2.1
atsakomybės duomenys 2.3, 2.5
gretutiniai laidos duomenys 2.2
pakitimai A.2.6.2.(b), 2.1.5
papildyti duomenys 2.1.3
papildomi laidos duomenys 2.4
pastabos 7.2
perrašymas 2.1.2
serijoje ar serijėlėje 6.3.3
Laidos, skirtingos
pastabos 7.2.4.3
Laidos sritis 2
pastabos 7.2
Lankų išdėstymas (Senieji 		
monografiniai ištekliai) 7.5.1
žr. taip pat Materialiojo aprašo
		sritis
Leidėjas, gamintojas ir (arba) 		
		 platintojas 4.2
pakitimai 4.2.13
Leidėjo, gamintojo ir (arba) 		
		 platintojo vardas
žr. Leidėjas, gamintojas ir
		 (arba) platintojas
Leidybiniai duomenys
žr. Publikavimo, pagaminimo, 		
		 platinimo ir t. t. sritis
Logotipas
pagrindinėje antraštėje 1.1.3.3
Lotynizavimas
žr. Transliteracija
Mastelio duomenys 3.1.1

		 pakitimai
Failo vardas 1.1.2
Faksimilė
numeracija 3.3
pastabos 7.2.4.2
publikavimas, pagaminimas, 		
		 platinimas ir t. t. 4
Fingerprintas 8.1.5
Gamintojas
žr. Spaustuvininkas ar
		 gamintojas
Garsas 5.2.6
Gretutinė antraštė 1.2
pastabos 7.1.3
serijose ir serijėlėse 6.2
Gretutiniai laidos duomenys
žr. Laidos duomenys –
		 gretutiniai laidos duomenys
Gretutiniai paantraštiniai 			
duomenys 1.3.4.7
Įdėtiniai priedai 1.1.4.6.2
pastabos 7.2.4.4, 7.2.4.5
Iliustracijos 5.2.3
Inicialai
žr. Akronimai ir inicialai
Įrišimo pastabos 7.8.2
Įrišta su 7.11
ISBD apimtis A.1.1
ISBD tikslas A.1.2
ISBN 8.1.2
pastabos 7.8.1
Įsigijimo sąlygos 8.3
pastabos 7.8
ISSN 8.1.2
pastabos 7.8.1
serijoje ir serijėlėje 6.5
Išleista su 7.2.4.6
Ištekliaus apimtis 5.1
Ištekliaus identifikatoriaus ir įsigijimo
		 sąlygų sritis 8
pastabos 7.8
Ištekliaus matmenys 5.3
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Matematiniai duomenys
(Kartografiniai ištekliai) 3.1
pastabos 7.3.1
Materialiojo aprašo sritis 5
pastabos 7.5
Mikroformos 5.2.5
Natų formos duomenys (Muzikos
notacija) 3.2
Neesminiai pakitimai pagrindinėje
antraštėje
žr. Pagrindinė antraštė –
		 pakitimai
Netikslumai A.8
datose 4.3.5
Numeracijos duomenys 3.3
pastabos 7.3.3
serijoje ir serijėlėje 6.6
Nuotolinės prieigos elektroninis 		
		 išteklius
apimtis 5.1.3
pastabos 7.0.5
Nustatyta skyryba A.3.1
Nustatyti duomenų šaltiniai A.4.3
Paaiškinimas
įsigijimo sąlygų 8.3.2
ištekliaus identifikatorių 8.1.3
Paantraštiniai duomenys 1.3
serijose ir serijėlėse 6.3
Pagaminimas
žr. Publikavimo, pagaminimo, 		
platinimo ir t. t. sritis
Paginacijos duomenys 5.1.4
Pagrindinė antraštė 1.1
pakitimai A.2.6, A.2.7, 1.1.6
pastabos 7.1.1
serijoje ir serijėlėje 6.1
Pakitimai atsakomybės duomenyse
žr. Atsakomybės duomenys –
		 pakitimai
Pakitimai laidos duomenyse
žr. Laidos duomenys – pakitimai
Pakitimai leidėjo, gamintojo ir 		

(arba) platintojo varde
žr. Leidėjas, gamintojas ir (arba)
		 platintojas – pakitimai
Pakitimai pagrindinėje antraštėje
žr. Pagrindinė antraštė – 		
		 pakitimai
Pastabos sritis 7
Pavyzdžiai A.11
Periodiškumo duomenys 7.0.3
Platinimas
žr. Publikavimo, pagaminimo,
		 platinimo ir t. t. sritis
Platintojas 4.2.5
Praleidimai A.6
atsakomybės duomenyse 1.4.5.3
ištekliuose be pagrindinės
		 antraštės 1.1.5.4
paantraštiniuose duomenyse 		
		 1.3.4.2
pagrindinėje antraštėje 1.1.5.1
Pridedamosios medžiagos
		 duomenys 5.4
daugialygiame apraše A priedas
Priedai 1.1.4.6
pastabos 7.2.4.4, 7.2.4.5
Prieigos būdo pastaba 7.0.5
Priemonės tipas 0.2
Prijungimo pastabos 7.2.4.7.4
Priklausoma antraštė 1.1.3.7, 		
1.1.4.6.1, 6
perrašymas 1.1.5.3
Prioritetinis duomenų šaltinis A.4.2
Privilegijos data 4.3.6
Projekcijos duomenys 3.1.2
Publikavimo, pagaminimo ir (arba)
platinimo data 4.3
Publikavimo, pagaminimo ir (arba)
platinimo vieta 4.1
Publikavimo, pagaminimo,
		 platinimo ir t. t. sritis 4
pastabos 7.4
Raidės antraštėse A.2.7.1, 1.1.3.5
Rašto sistemos, keletas A.3.2.9
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Registracinė antraštė 8.2
Reprodukcija 4
pastabos 7.2.4.2
Santykiai su kitais tęsiamaisiais 		
		 ištekliais
pastabos 7.2.4
Santraukos pastaba 7.10.2
Santrumpos A.6, D priedas
antraštėje A.2.7.1
identifikatoriaus paaiškinime
		 8.1.3
laidos duomenyse 2.1.2
leidėjų varduose 4.2.7
materialiuosiuose aprašuose
		 D priedas
projekcijos duomenyse 3.1.2.2
serijos ar serijėlės numeracijoje
		 6.6.1
žr. taip pat Akronimai ir inicialai
Serija
antraštė 6.1
atsakomybės duomenys 6.4
gretutinė antraštė 6.2
numeracija 6.6
paantraštiniai duomenys 6.3
pastabos 7.6
Serijėlė 6
pastabos 7.2.4.7.5, 7.2.4.7.6
žymuo, neperrašomas kaip
		 priklausomas 1.1.5.3
Siejamoji antraštė 1.1.4.3
be siejamosios pagrindinės
		 antraštės 1.1.4.4, 1.1.5.2
laidos duomenys 2.1.4.2
Simboliai A.9
Sistemos reikalavimų pastaba 7.0.4
Skaitmenys antraštėse 1.1.3.5
Skyriaus antraštė 1.1.4.6.1, 1.1.5.3
Skyryba A.3.2
Spalvos apibūdinimai 5.2.4
Spaudos klaidos A.8
Spausdinimo ar pagaminimo data
4.3.7

Spausdinimo ar pagaminimo vieta
4.4
Spaustuvininkas ar gamintojas 4.5
Spaustuvininko ar gamintojo
vardas
žr. Spaustuvininkas ar
		 gamintojas
Specifinė ištekliaus medžiagos ar 		
		 rūšies sritis 3
pastabos 7.3
Specifinis medžiagos apibūdinimas
5.1
Standartiniai numeriai 8
pastabos 7.8
Sujungimo pastabos 7.2.4.7.2
Suskaidymo pastabos 7.2.4.7.3
Tarptautinis standartinis knygos 		
numeris
žr. ISBN
Tarptautinis standartinis serialinio
leidinio numeris
žr. ISSN
Techninės specifikacijos 7.0.4
Tęstinumo pastabos 7.2.4.7.1
Tiesioginės prieigos elektroninis
		 išteklius 7.0.4
matmenys 5.3.1.1
Tipinė antraštė A.2.6.2.(a), 1.1.3.1
Transliteracija A.5
pastabos 7.1.1.2
Trūkumai A.10
Trumpiniai A.6.1
Turinio apibūdinimas 0.1.1
Turinio forma 0.1
Turinio pastabos 7.7
Vartojimo / auditorijos pastabos
7.10.3
Versijos 2.1.1
Vertimo pastaba 7.2.4.1
Žanro pastabos 7.1.2.1
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