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Въпросителни ??????
• наименованието
• стандартите – в оригинал
• стандартите – на български език – статут и
съдържание

• динамика на развитие и многообразие на тези
издания

• международни стандартни номера
• класификация и предметизиране
• информационно разкриване





Стандарти – в оригинал

• ISBD(NBM)
International Standard Bibliographic Description
for Non-Book Materials

Recommended by the Working Group on the International Standard 
Bibliographic Description for Non-Book Materials set up by the IFLA 
Committee on Cataloguing. 

1977. viii, 61 pages. Softbound. 
ISBN 0-903043-12-2 
Rev. Edition.
Recommended by the ISBD Review Committee. Approved by the 

Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. 

1987. vii, 74 pages. Softbound. 
ISBN 0-903043-46-7 



Стандарти – в оригинал

• ISBD(ER):
International Standard Bibliographic 
Description
for Electronic Resources
Revised from the ISBD(CF):
International Standard Bibliographic Description
for Computer Files Recommended by the ISBD(CF) Review Group 
(Originally issued by K. G. Saur, Muenchen, 1997
as Vol. 17 in the UBCIM Publications, New Series) 



Стандарти – в оригинал



Стандарти – NBM или ER
• ISBD(ER) е един от няколкото публикувани ISBD стандарти. 

Другите се отнасят за не-книжни издания - ISBD(NBM), 
периодика ISBD(S), книги ISBD(M), картографски ISBD(CM), 
старопечатни ISBD(A), нотни ISBD(PM). Всеки ISBD 
обединява набор от правила за съответния вид издания, но
няма опит един от тях да стане единствен.

• В случаите когато електронните ресурси комбинират
характеристики описани в друг ISBD (например електронен
вестник, електронна географска карта), на библиографската
агенция се препоръчва първо да използва указанията в
ISBD(ER) и допълнително да приложи съответно условията на
другия ISBD.

• Други агенции могат да предпочетат да описват тези издания
съгласно другия стандарт като приложат вторично стандарта
ISBD(ER). Всички ISBD са базирани на ISBD(G). 



• ISBD (NBM): International Standard Bibliographic 
Description for Non-Book Materials.
– Recommended by the Working Group on the International 

Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials set 
up by the IFLA Committee on Cataloguing. 

– 1977. viii, 61 pages. Softbound. 
– ISBN 0-903043-12-2 

– Rev. Edition.
– Recommended by the ISBD Review Committee. Approved by 

the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. 

– 1987. vii, 74 pages. Softbound. 
– ISBN 0-903043-46-7 



Стандарти – български вариант-
статут

Във връзка с решението на Държавната
агенция по стандартизация и метрология да
приема приоритетно евронорми, 
обсъждането, утвърждаването и
отпечатването на международните стандарти
за описание ISBD, разработени от ИФЛА, се
забавя. 

По решение на УС на СБИР подготвените
български стандарти за описание се
представят на страницата на Съюза за
обсъждане и прилагане в каталожната
практика.



Стандарти – български вариант -
статут

Международен стандарт за библиографско
описание на електронни ресурси
ISBD (ER): International Standard Bibliographic 
Description for Electronic Resources

Стандартът е преведен и адаптиран от Виолета
Людсканова и е редактиран от Александра
Дипчикова от Народната библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий”.

Стандартът е обсъден в Комисията по
кaтaлогизация към Съвета по обработка, 
организация и опазване на фондовете в
НБКМ.



Стандарти – български вариант

• Международен стандарт за
библиографско описание на некнижни
материали
ISBD (NBM): International Standard 
Bibliographical Description of Nonbook Materials

• Стандартът е преведен и адаптиран от Виолета Людсканова.
• Той е обсъден и приет от Техническия
комитет по архивна, библиотечна и
информационна дейности към Държавната
агенция по стандартизация и метрология
(ТК16).



Стандарти – български вариант

Проблеми
• Не са преведени приложенията, които съдържат
важна информация:
– за вида на изданието – липсва номенклатурата на видовете
издания и поясненията за разграничаването им;

– за начина на описание, когато изданието е комплект от
няколко различни физически единици

– примерите;
– препоръчвани съкращения на латиница/кирилица и
приложението им във физическата характеристика; 

• Елементът Вид на материала (за избягване на
двусмисленост по-добре – на изданието) в примерите към
Стандарта за некнижни издания е в противоречие с
представената в оригинала номенклатура на
изданията и примерите в оригиналното издание.



Стандарти – съпоставка
General Material Designation / Основно обозначаване на видовете

издания

ВидеозаписVideorecording

ЗвукозаписSound recording 

Визуална прожекцияVisual projection 

Обект (диорама, модел, 
планетариум)

Object (diorama, model, 
planetarium)

Мултимедия – Вж КитMulti-media (or Kit)
Подвижна картинаMotion picture
Кит – Вж МултимедияKit see Multi-media
ХолограмаHologram
ГрафикаGraphic



Стандарти – съпоставка - примери

• Bernard Miles on gun dogs [Motion picture] 
• Речи В. И. Ленина [Sound recording] 
• Ernest Günther läser Balzac [Sound recording] 
• Joze Cerne poje slovenske narodne v priredbi 

Avgusta Stanka [Sound 
• recording] 
• Le petit théâtre de Jean Renoir [Motion picture] 
• Braverman's condensed cream of Beatles 

[Motion picture] 
• The Esso student's business game [Multi-media] 
• The Sunday Times guide to the modern 

movement in the arts [Graphic] 



Стандарти – съпоставка - примери
• DOGS, cats & rabbits [Игрален филм]
• IN search of Rembrandt [Документален
филм] 

• Христо БОТЕВ [Портрет] 
• The Earth [Репродукция] 
• Африкански животни [Детски албум] 
• Църквата Св. Петка Самарджийска

[Комплект репродукции] 
• Квартет за соло цигулка и струнно трио, 
оп. 61 [Грамофонна плоча] 



Стандарти – съпоставка
Ray Keene, Grand Master [Sound recording]. –

Chessington, Sy. : Audio Chess, 1976. – 1 sound 
cassette (60 min.) : mono. 
Analysis by Keene of games from the Haifa Chess 
Olympiad, 1976. – Copies purchased before January 
1977 are personally autographed. 
£2.00 

ГЮЗЕЛЕВ, Никола
Песни от руски композитори [Грамофонна плоча] / Изп. 
Никола Гюзелев - бас ; Съпр. на пиано Теодор Мусев
; С участието на Минчо Минчев - цигулка. - С. : 
Балкантон, 1987. - 1 плоча : 33 об./ min., стерео ; 30 
cm



The European Library



The European Library

текст
звук

неподвижен образ
диалогов ресурс

обект
софтуер



Конгресна библиотека
MARC21 – Видове издания

Смесено изданиеMixed material

Триизмерни артефакти или
естествени обекти

Three-dimensional artifact or naturally 
occurring object

КитKit

Компютърен файлComputer file

Графика двуизмерна не
прожекционна

Two-dimensional nonprojectable graphic

Немузикален звуков записNonmusical sound recording
Музикален звуков записMusical sound recording

ПрожекционноProjected medium
Картографско издание – ръкописManuscript cartographic material
Картографско изданиеCartographic material
Ноти - ръкописManuscript notated music
НотиNotated music

Текстово изданиеLanguage material



Конгресна библиотека
MARC21 – Видове издания



Конгресна библиотека
MARC21 – Видове издания





• формати на показване и отпечатване
• обща работна страница за всички видове документи
• падащи списъци за улесняване на въвеждането и
унифициране на данните

• допълнителни елементи на описанията за
подобряване на информационното търсене:

дата на създаване, награди, жанр, език на изданието, 
страна, ключови думи, преводно заглавие, преводно име –
автор, имена, за които става дума - структурирани

• връзка към външни файлове - пълен текст, образ, 
мултимедия – с локален и отдалечен достъп

• независимост от промените в стандартите
• възможност за глобално заместване

База данни - Възможности



Формати за показване и отпечатване
Езикът за създаване на форматите осигурява
независмост от промените и развитието на
стандартите;

Няма ограничения в броя на форматите – възможни са
изходи за различни цели в различни формати;

База данни - Възможности







Нетрадиционни издания - формати



Нетрадиционни издания - формати



Нетрадиционни издания - формати



Нетрадиционни издания
варианти на показване



Работна страница
• електронен каталог на книгите + нетрадиционни
издания

• отделен каталог на нетрадиционните издания

База данни - Възможности



Нетрадиционни издания
елементи на описанието

Изпълнители/АртистиСпецифична физическа х-
ка

Колективен автор

Придружителен
материал

Година на създаванеАвтор

СтранаСерияАвторска
отговорност

ЕзикРазмерЗаглавие на бълг. 
език

Имена на лица с авт. 
отговорност

Физическа х-каЗаглавие

Спецификация на томГодина на издаванеАвтор на бълг. език

ПриложениеМестоиздаване/Издателст
во/Разпространител

Сигнатури

Международни
номера

ПоредностВид на изданието



Нетрадиционни издания
елементи на описанието

Образи, локални
електронни документи

Забележки

Код на библиотекаряУДК

ЗвукСъдържание

Интернет адресНагради

ЗвукКлючови думи

Ново издание (маркер)Предметна рубрика

АнотацияЖанр



Нетрадиционни издания
разнообразни видове издания



Нетрадиционни издания
разнообразни падащи списъци



Нетрадиционни издания
разнообразни падащи списъци



Пряк достъп до локални и
отдалечени електронни ресурси
от библиографското описание

База данни - Възможности











Международни
идентификационни кодове

предвидени са възможности за въвеждане и търсене
по различните кодове

затруднения при идентифицирането на различните
кодове и вярното им изписване

База данни - Възможности



Международни кодове



Международни кодове





Международни кодове





• Актуализиране на стандартите
• Обучение по предметизиране и
класифициране на тези издания в
учебните институти и курсовете на СБИР

• Дискусии и сътрудничество

База данни в развитие


