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0 УВОДНИ БЕЛЕЖКИ
0.1 Обхват, цели и употреба
0.1.1 Обхват
Международният стандарт за библиографско описание на продължаващи издания и
други продължаващи ресурси, който назоваваме със съкращението ISBD(CR),
определя изискванията за описание и идентифициране на тези библиографски
ресурси, посочва последователността на елементите на описанието и установява
системата от пунктуационни знаци между тях. Неговите предписания се отнасят на
първо място до библиографските записи, създавани от националните
библиографски агенции, и на второ място до записите на други агенции за
каталогизация, независимо дали те са в електронна или печатна форма.
Продължаващите библиографски ресурси се издават през период от време, чийто
край не е предварително определен. Към тях спадат периодичните издания и
текущо интегриращите ресурси. Но докато периодичните издания излизат като
последователни отделни броеве или части, интегриращите ресурси се допълват или
променят и допълненията не са обособени, а интегрирани в цялото. За целите на
каталогизацията, в ISBD(CR), продължаващите ресурси са разгледани по два
начина, в зависимост от начина на тяхното издаване.
Правилата за продължаващите ресурси се използват както при каталогизацията на
библиографски ресурси, които се издават в последователни номерирани броеве или
части, така и на такива, които имат други белези на периодично издание (напр.
повтаряне на заглавието), но са с ограничена дълготрайност (напр.: бюлетин (?) за
определено събитие). Те се отнасят също и до препечатки на периодично издание и
завършени интегриращи ресурси (като например уеб страници, посветени на
политическа кампания).
ISBD(CR) е един от няколкото публикувани международни стандарти за
библиографско описание. Останалите се отнасят до монографични издания
(ISBD(M)), некнижни материали (ISBD(NBM)) и електронни ресурси (ISBD(ER)).
Всеки от тези стандарти е развит на основата на общия ISBD (ISBD(G)) (виж
сравнителната таблица в т. 0.3)
Предвижда се всеки стандарт да предлага изчерпателен набор от указания,
отнасящи се до съответния вид библиографски ресурс, но никой от тях не е
замислен като изцяло самостоятелен. Понякога, когато описваният библиографски
ресурс има характеристики, описани в други стандарти, ще се налага ползвателите
да правят справки с някои от тях. Така например, периодичните издания на
специални категории материали трябва да се описват съобразно ISBD(CR), но това
не се отнася до елемента 1.2 (Общо определение за материал), област 5 Физическа
характеристика и понякога до област 3 (Област на специфична характеристика на
материала или вида на изданието). Описанието на някои видове продължаващи

ресурси трябва да се извършва като се съчетават няколко международни стандарта.
Например, когато се отнася до периодично издавани карти, се налага да се ползват
областите 3 на ISBD(CM) и на ISBD(CR).
0.1.2 Цел
Основната цел на международните стандарти за библиографско описание е да
осигурят условия за съпоставима описателна каталогизация в световен мащаб, за да
се улесни международният обмен на библиографски записи между националните
библиографски агенции и в рамките на международната библиотечна и
информационна общност. Като определя елементите, от които се състои
библиографското описание, посочва последователността на тяхното представяне и
пунктуационни знаци между тях, стандартът цели:
(а) да могат да се обменят записите от различни източници, така че,
съставени в една страна, те да могат лесно да се използват в библиотечните
каталози или други библиографски списъци във всяка друга страна;
(б) преодолявайки езиковите бариери, да подпомогне възприемането на
записите, така че, предназначени за ползватели, ползващи един език, те да
могат да се разчитат от потребители, които говорят на друг език и
(в) да съдейства за конверсията на библиографските записи в електронна
форма.
0.1.3 Употреба
Международните стандарти за библиографско описание предлагат условия, които
обхващат максимален обем описателна информация, използвана за редица
библиографски дейности. Затова в тях са включени елементи, които са от значение
за една или повече от тези дейности, но не непременно за всички.
Препоръчва се, националната библиографска агенция на всяка страна, поемайки
отговорността да създаде окончателен запис за всеки библиографски ресурс,
издаден в страната, да подготви завършено описание с всички задължителни
елементи от съответния международен стандарт, доколкото информацията е
приложима за описвания библиографски ресурс.
Определени елементи на описанието са посочени като задължителни във всички
случаи (в текста това е изразено с употребата на изразите “се посочва” или “се
посочват”). Някои елементи са задължителни в определени случаи (изразено в
текста с употребата на изразите “се посочва” или “се посочват” в съчетание с
уговорката “когато се преценява, че за идентифициране или по други причини е от
значение за ползвателите на каталога”). Когато това условие не е приложимо,
използването на съответния елемент не е задължително. Други елементи на
описанието са определени като незадължителни при всички случаи (в текста е
използвана думите “незадължителен” или “може”) и информацията за тях може да
бъде включвана или пропускана по преценка на агенцията.

Останалите организации, които извършват каталогизация, са много по-свободни,
тъй като те не предоставят окончателни записи за международен обмен. За
записите си те могат да подбират задължителни или незадължителни елементи на
описанието от стандартите, стига определените елементи да бъдат посочвани в
последователността и изписвани с разделителните знаци, предвидени в съответния
стандарт.
Описанието, според международния стандарт, е част от цялостния библиографски
запис и обикновено не се използва самостоятелно. В предписанията на стандарта не
са включени други съставни части на библиографския запис като редни думи и
съдържателна информация. Указанията за тези елементи обикновено са дадени в
правилата за каталогизация.
ISBD(CR) не включва елементи, които носят информация за определена колекция
(сигнатури, служебни данни и т.н.), тъй като те са локални данни и могат да бъдат
добавени към общото описание. Препратките от вариантни форми на основното
заглавие или другите видове препратки, които се изискват от националните
правила за описание, не са част от библиографското описание на продължаващите
ресурси и не са засегнати в предписанията на ISBD(CR). За каталозите и
библиографските указатели обаче, те са необходими.
0.1.3.1 Връзка между ISBD(CR) и ISSN
Записът според изискванията на ISSN се отличава от записа според ISBD(CR), тъй
като той е предназначен за идентифициране на продължаващия ресурс, а не за
неговото описание и най-важният елемент за тази цел е съставеното ключово
заглавие, което се използва в съчетание с Международния стандартен номер на
продължаващото издание (ISSN) (Виж определенията в 0.2). Между елементите на
записите, съставени според ISBD(CR) и записите според ISSN съществува
определена съпоставимост. В т. 0.3.3 е даден списък на най-важните елементи на
ISBD(CR) и е посочена връзката им с елементите от запис според ISSN.
Много библиотеки и някои библиотечни дейности биха могли да получават
съкратени и достоверни записи за продължаващи ресурси от Регистъра на ISSN.

0.2 Определения
Тези определения са за термини, които в ISBD(CR) са използвани в тяхното
специално значение или в едно от общоприетите им значения. Включени са и
определения на някои термини, които са употребени в обикновения им
библиографски смисъл.
Поглъщане Absorption
Включването на един или повече продължаващи ресурси в друг
продължаващ ресурс. Обикновено включеният продължаващ повече не се
идентифицира отделно.

Съпроводителен материал
Accompanying material
Всеки материал, който е издаден заедно с основната/ите част/и на описвания
библиографски ресурс и е предназначен да с използва с него (Виж и
Притурка).
Сведение за съпроводителен материал Accompanying material statement
Кратко описание на съпроводителен материал.
Акроним
Acronym
Дума, образувана от началната буква или букви на всяка от
последователните или основни части и/или всяка от последователните или
основни думи на съставен термин, като например наименование на
колективен орган или заглавие. (Виж и Инициал).
Алтернативно заглавие Alternative title
Втората част на основно заглавие, което се състои от две части (всяка от
които представлява заглавие), свързани с думата “или” или нейния
еквивалент на друг език.
Аналитична заглавна страница Analytical title page
Заглавна страница, избрана за основа на описанието на част от
библиографски ресурс, на който е направено и цялостно описание, напр.:
заглавна страница на монография, която е част от монографична серия.
Област
Area
Основна част на библиографското описание, в която са включени данни от
определена категория или набор от категории.
Авантитул Avant-titre
Въвеждаща заглавна информация, различна от основното заглавие на
библиографския ресурс, поместена над него върху заглавната страница или
върху нейния заместител.
Библиографско описание Bibliographic description
Набор от библиографски данни, с които се записва и идентифицира
библиогрпафски ресурс.
Библиографски ресурс
Bibliographic resource
Форма на проявление или форма на физическо представяне на произведение
или физическа единица, които представляват основа за библиографското
описание. Библиографският ресурс може да бъде върху всякакъв носител
или комбинация от носители. Той може да бъде материален или
нематериален.

Колонтитул Caption title
Заглавие на библиографския ресурс, посочено в началото на първата
страница от текста.
Библиографско каре
Colophon
Сведения, поместени обикновено на края на библиографския ресурс, които
съдържат информация за публикуването или отпечатването му и понякога
друга библиографска информация, включително заглавието.
Общо заглавие
Common title
Онази част от заглавието, която е обща за група свързани библиографски
ресурси като допълнение към техните различни заглавия на части. Общото
заглавие служи за отбелязване на тази връзка и заедно със заглавието на
частта идентифицира определен библиографски ресурс. Общото заглавие
може да обединява основен библиографски ресурс и неговото(ите)
приложение(я) или притурка(и), както и основна серия и нейните подсерии
когато допълнението(ята), притурката(ите) или подсерията(ите) има(т)
подчинено(и) заглавие(я).
Продължаващ ресурс
Continuing resource
Библиографски ресурс, който се издава през период от време, чийто край не
е предварително определен. Към продължаващите ресурси спадат
периодичните издания и текущите интегриращи ресурси.
Колективен орган Corporate body
Всяка организация или група от лица и/или организации, идентифицирана с
определено наименование. Терминът включва и непостоянни групи или
събития с обособени названия като събрания, конференции, конгреси,
експедиции, изложби, фестивали и панаири. Типични примери за
колективни органи са асоциации, институции, фирми, фондации,
правителства, държавни агенции, религиозни организации и конференции.
(Виж и Издаващ орган).
Корица
Cover
Външната обвивка на библиографски ресурс, независимо от материала.
Корично заглавие Cover title
Заглавие, което е отпечатано върху (оригиналната) предна корица на
библиографски ресурс.
Подчинено заглавие
Dependent title
Заглавие, което само по себе си не е достатъчно за идентифициране на
библиографски ресурс и се налага добавянето на общо заглавие. Примери за

подчинени заглавия са заглавията на части, някои заглавия на приложения
или притурки и някои заглавия на подсерии.
Сведения за подчинено заглавие
Dependent title designation
Номерация, която самостоятелно или в съчетание с подчинено заглавие
служи за разграничаване на един от два или повече продължаващи ресурса,
които имат общо заглавие. (Виж и Означение за част, Означение за
подсерия).
Издание
Edition
Всички екземпляри на библиографски ресурс, произведени от еднаква по
същество оригинална входна информация и издадени от едни и същи
агенция, група от агенции или лице чрез висок печат, по фотографски или
друг метод.
Сведения за изданието
Edition statement
Дума, израз или група от букви, която означава, че библиографският ресурс
е част от издание.
Елемент
Element
Дума, израз или група от букви, които представляват отделна единица
библиографска информация и са част от област на библиографското
описание.
Факсимилно издание
Facsimile reprint
Библиографски ресурс, чийто основен текст е репродуциран без изменения
от предишно издание.
Предишно заглавие
Former title
По-раншно заглавие на продължаващ ресурс, който е продължен под друго
заглавие (изцяло или частично), слял се е с друг продължаващ ресурс под
друго заглавие или заглавия или е бил погълнат от друг продължаващ
ресурс (изцяло или частично) под друго име.
Периодичност
Frequency
(1)
Интервалите, през които се публикува едно периодично издание,
например, ежедневно, седмично, месечно, годишщно.
(2)
Интервалите, през които се актуализира един интегриращ ресурс.
Общо означение за материал
General material designation (GMD)
Термин, означаващ най-общата категория материали, към която спада
библиографския ресурс.

Родов термин
Generic term
Общ термин, означаващ вида и/или периодичността на библиографския
ресурс. Термини като Abhandlungen, annales, annual report, bulletin, cahiers,
compte rendu des séances, circular letter, journal, newsletter, occasional paper,
proceedings, report, transactions и др. и техните еквиваленти на други езици са
родови термини.
Илюстрация Illustration
Графично изображение във форма на диаграма, картина и др., което се
среща в библиографски ресурс.
Самостоятелно заглавие Independent title
Заглавие, което само по себе си е достатъчно за идентифициране на
библиографски ресурс.
Инициали Initialism
Началните букви на наименованието на организация, на друг обект или на
всяка група от думи (Виж и Акроним).
Притурка Insert/Inset
Библиографски ресурс, който регулярно или понякога се публикува с друг
ресурс, като се влага в него чрез прикрепяне или свободно. (Виж и
Съпроводителен материал, Общо заглавие, Подчинено заглавие).
Интегриращ ресурс
Integrating resource
Библиографски ресурс, актуализиран чрез допълнения, които не остават
обособени, а се интегрират в цялото. Интегриращите ресурси могат да бъдат
завършени или продължаващи. Като примери за интегриращи ресурси могат
да се посочат изданията, които се актуализират с подмяна на страници и
уебсайтовете с осъвременяване на информацията.
ISBN (Международен стандартен номер на книгата) ISBN (International Standard
Book Number)
Тринадесетцифров номер, в който е включена и контролна цифра,
предшестван от буквеното съкращение ISBN. ISBN идентифицира издание
на произведение, публикувано от конкретен издател, и е уникален за това
издание. Той се присъжда от национална агенция за ISBN на основата на
стандарта ISO 2108.
ISSN (Международен стандартен номер на продължаващо издание)
ISSN
(International Standard Serial Number)
Осемцифров номер, в който е включена и контролна цифра, предшестван от
буквеното съкращение ISSN. ISSN и ключовото заглавие идентифицират по
уникален начин конкретно продължаващо издание или интегриращ ресурс

(Виж Ръководство за ISSN). Той се присъжда от Мрежата ISBN на основата
на стандарта ISO 3297.
Мрежа ISSN ISSN Network
Международна мрежа от оперативни (изпълнителни) центрове, които носят
съвместно отговорността за създаването и поддържането на компютърни
банки данни, съставляващи надежден световен регистър на продължаващите
ресурси. Мрежата ISSN отговаря за присъждането на Международния
стандартен номер на продължаващите издания (ISSN).
Брой Issue 1
Една от последователните части на продължаващо издание. Терминът се
използва за означаване на най-ниската степен на част от продължаващо
издание.
Допечатка Issue 2
Нова версия на библиографски ресурс, създадена от първообраза. Версията
може да отговаря изцяло на оригинала (обикновено се нарича допълнителен
тираж) или да съдържа повече или по малко точно определени различия
(обикновено се нарича преиздание). (Виж и Препечатка).
Издаващ орган
Issuing body
Колективен орган, под протекцията на който може да се публикува
библиографски ресурс. Този орган може да носи или да не носи
интелектуална отговорност за библиографския ресурс и може да бъде или да
не бъде издател.
Итерация
Iteration
Моментно състояние на интегриращ ресурс при публикуването му или след
актуализация.
Научно списание Journal
Термин, използван често за периодични издания и особено за научна
периодика.
Ключово заглавие Key title
Уникално наименование, което се присъжда на продължаващ ресурс от
Мрежата ISSN и е неразделно свързано с неговия ISSN. Ключовото заглавие
може да съвпада с основното или, за да се постигне уникалност, може да
бъде съставено с добавяне на идентифициращи и/или определящи елементи
като наименование на издаващия орган, местоиздаване, сведения за
изданието и др. (Виж Ръководство за ISSN).

Лого Logo
Термин (напр. название на вестник, фирма, организация и др), изобразен
върху отделно клише или плака, представен често под стилизирана или
декоративна форма.
Основна серия
Main series
Номерирана серия, която съдържа една или повече подсерии.
Глава

Masthead
Сведения за заглавието, собствеността, издателите и т.н. на вестник или
списание. Въпреки че местоположението му не е установено, при
вестниците обикновено се намира на страницата с издателските данни или в
горната част на първата страница, а при списанията на страницата със
съдържанието.

Сливане
Merger
Обединяване на два или повече продължаващи ресурса, които съставят нов
продължаващ ресурс. Обикновено слелите се продължаващи ресурси губят
предишните си отделни идентичности.
Монографично издание Monographic publication
Цялостно издание в една част или замислено да се завърши в определен
брой части.
Описание на много нива Multi-level description
Метод на библиографско описание, основан на разделянето на описателната
информация на две или повече нива. Първото ниво съдържа информацията,
която е обща за цялото или за основния библиографски ресурс. Второто и
следващите нива съдържат информация, отнасяща се до части,
подразделения, подсерии и др.
Вестник
Newspaper
Продължаващо издание, което излиза определени и чести интервали,
обикновено ежедневно, седмично или два пъти в седмицата като съобщава
за събития и обсъжда злободневни теми.
Номериране Numbering
Идентификация на всеки последователен брой или част на продължаващ
ресурс. Може да включва число, буква, друг символ или комбинация от тях,
съпроводени или не от дума (том, номер и др.) и/или от хронологично
означение.

Допълнение към заглавието
Other title information
Дума, израз или група символи, които са свързани с основното заглавие на
библиографския ресурс и зависими от него.Допълнението към заглавието
може да бъде свързано и зависимо и от други заглавия (например, паралелни
заглавия, заглавия на отделни произведения, съдържащи се в
библиографския ресурс, заглавия от сведенията за серия или подсерия).
Допълнението към заглавието уточнява, обяснява или допълва заглавието,
към което се отнася или означава вида, съдържанието и т.н. на
библиографския ресурс или на произведенията, които се съдържат в него.
То посочва и причината за създаването на библиографския ресурс или
обстоятелствата, свързани с нея. Този термин включва подзаглавията и
авантитулите, но не се отнася до вариантните заглавия, които не са взети от
установените източници на информация на библиографския ресурс
(например, заглавия на гърба на книгата, върху опаковката или футляра).
Паралелно заглавие
Parallel title
Основно заглавие на друг език и/или азбука, представено като равностойно
на основното заглавие. Паралелни заглавия, свързани с основното заглавие
се срещат и в сведенията за серията/подсерията.
Периодично издание
Periodical
Вид продължаващо издание, което се публикува на определени, по-чести от
годишни интервали и обикновено съдържа отделни статии.
Начални страници
Preliminaries
Заглавната(ите) страница(и) (или нейния/техния заместител), гърбът на
заглавната(ите) страница(и) и всяка страница(и), която я предхожда.
Установени разделителни знаци Вж

Установена пунктуация

Установена пунктуация Prescribed punctuation
Пунктуация, която се поставя от библиографската агенция, за да предхожда
или загражда информацията за всеки елемент (без първия елемент на област
1) или област на библиографското описание.
Установен източник на информация Prescribed source of information
Източник или източници, от които се взема информацията за въвеждането
на всеки елемент или област на библиографското описание.
Публикация Виж

Библиографски ресурс

Препечатка Reprint
1. Нова версия на библиографски ресурс, създадена на основата на
първообраз. Версията може да отговаря изцяло на оригинала (обикновено се
нарича допълнителен тираж) или да съдържа повече или по малко точно
определени различия (обикновено се нарича преиздание).

Част Section
Един от група свързани помежду си библиографски ресурси, които имат
общо заглавие. Обикновено в частта се разглежда специфична тематична
категория и тя се идентифицира от общото заглавие на групата и нейното
заглавието и/или означение.
Означение за част Section designation
Номериране след общото заглавие, което самостоятелно или заедно със
заглавието на частта служи за разграничаване на отделна част от група
свързани помежду си библиографски ресурси, които имат общо заглавие.
(Виж и Означение за подсерия)
Заглавие на част Section title
Заглавие на определена част, което служи за разграничаването и в група
свързани помежду си библиографски ресурси, които имат общо заглавие.
При идентифицирането на ресурс заглавието на частта е зависимо от общото
заглавие, независимо от това дали то е самостоятелно или не.
Продължаващо издание Serial
Продължаващ ресурс, издаван като последователни, обикновено
номерирани броеве или части, без предварително замислено завършване.
Примери за продължаващи издания са научни и популярни списания,
електронни списания, продължаващи указатели, годишни доклади, вестници
и монографични серии.
Серия

Series
1. Група от отделни библиографски ресурси, свързани помежду си чрез
колективно заглавие, отнасящо се до цялата група и е отбелязановърху
всеки от тях (основното заглавие на серията). Отделните библиографски
ресурси могат да бъдат номерирани или не. Томовете и пр. на серията
могат да бъдат монографии или продължаващи ресурси.
2. Номерирана поредица от броеве или части на периодично издание.

Сведение за серията
Series statement
Основните елементи, които идентифицират една серия, включително всяко
номериране на отделните библиографски ресурси, от които тя е съставена.
(Виж и Сведение за подсерията)
Означение за специфичен материал
Specific material designation
Термин, означаващ специфична категория материали, към която спада
библиографския ресурс.

Разделяне Split
Разделяне на продължаващ ресурс на два или повече продължаващи
ресурса.
Сведение за отговорност Statement of responsibility
Име(на), израз(и) или група(и) от символи, свързани с идентифицирането
и/или функцията на лица или колективни органи, които носят отговорност
или сътрудничат при създаването или осъществяването на интелектуалното
или художествено съдържание на произведение. Сведенията за отговорност
могат да бъдат свързани със заглавията (напр.: основното заглавие,
паралелните заглавия, заглавията на отделни произведения, които се
съдържат в библиографския ресурс, заглавията в сведенията за серии и
подсерии) или със сведенията за изданието.
Подсерия
Sub-series
Серия, която представлява част от номерирана серия (основна серия).
Заглавието на подсерията може да бъде или да не бъде подчинено на
заглавието на основната серия. (Виж и Общо заглавие, Подчинено заглавие)
Означение за подсерия
Sub-series designation
Номерация след заглавието на основната серия, която може да бъде
самодстоятелна или свързана със заглавието на подсерия. (Виж и Означение
за част)
Сведение за подсерия
Sub-series statement
Основните елементи, които идентифицират подсерията, включително всяко
номериране на отделни библиографски ресурси в подсерията. Когато
заглавието на подсерията е подчинено на заглавието на основната серия, в
сведението за подсерията се включват заглавието на основната серия и
заглавието на подсерията, а може да се включи и означение за подсерия.
(Виж и Сведение за серия)
Приложение
Supplement
Библиографски ресурс, който обикновено е издаден отделно и допълва
основния библиографски ресурс като го осъвременява, продължава го по
друг начин или съдържа специална тема, която не е включена в него.
Заглавието на приложението може да бъде или да не бъде подчинено на
заглавието на основния библиографски ресурс. (Виж и Общо заглавие,
Подчинено заглавие)
Заглавие
Title
Дума, израз или група от символи, които обикновено се намират в
библиографския ресурс и представляват неговото наименование или

наименованието на произведението (или на всяко от групата произведения)
съдържащо се в него. В библиографския ресурс обикновено има няколко
заглавия (напр., на заглавната страница, на корицата или на гърба), които
могат да бъдат идентични или да се различават едно от друго. (Виж и Общо
заглавие, Подчинено заглавие)
Заглавна страница Title page
Страница в началото на библиографския ресурс с основното заглавие и
обикновено, но не задължително, сведенията за отговорност и данни,
отнасящи се до изданието.
Заместител на заглавна страница
Title-page substitute
Страницата, частта от страница или друга съставна част на библиографския
ресурс, с информация, която обикновено се намира на заглавната страница и
служи за заглавна страница, когато такава отсъства (напр., корица,
надтекстно заглавие, глава, страници с издателски данни, библиографско
каре).
Основно заглавие Title proper
Главното заглавие на библиографския ресурс, т.е. заглавието на
библиографския ресурс във формата от заглавната страница или нейния
заместител. В основното заглавие се включват всички алтернативни
заглавия, но не се включват паралелните заглавия и допълнението към
заглавието. При описание на част, на някои приложения и заглавия на
подсерии основното заглавие може да се състои от две или повече части:
общото заглавие (или заглавието на основния библиографски ресурс или на
основната серия), подчиненото заглавие и означението за подчинено
заглавие. (Виж и Общо заглавие, Подчинено заглавие, Означение за
подчинено заглавие).
URL Виж

Унифициран локатор на ресурси.

Издание със заместващи се листове
Updating loose-leaf
Интегриращ ресурс, който се състои от един или повече основни томове, в
които отделни листове се вмъкват, отстраняват и/или заместват.
Унифициран локатор на ресурси
Uniform Resource Locator (URL)
Адресна система за локализиране на електронен ресурс в компютърна
мрежа. Унифицираният локатор на ресурси се състои от идентификатор за
услуга в интернет, последван от определен протокол, който се използва, за
да се достигне до търсения ресурс (напр., http://www.ieee.org/). (Виж и
уебсайт)

Уебстраница Web page
Една от страниците на хипертекстов документ в уебсайт. Уебстраниците и
тяхното подмножество “начални страници” съставят огромната колекция от
документи, които образуват World Wide Web. (Виж и World Wide Web)
World Wide Web
Информационна услуга в Интернет, която свързва документи с помощта на
технологията на хипертекста. Връзките, които представляват думи,
унифицирани локатори на ресурси и др. служат за намиране и достъп до
документи, съхранявани в Интернет (виж и Унифициран локатор на
ресурси).
Уебсайт
Web site
Място в World Wide Web, идентифицирано чрез URL, което запаметява
уебстраници за достъп и ползване. (Виж и Унифициран локатор на ресурси)

0.3 Сравнителна таблици на ISBD(G), ISBD(CR) и ISSN
0.3.1 Схема на ISBD(G)
Забележка: Всяка област, без първата, се предхожда от точка, интервал, тире,
интервал (. – ).

Област
1. Област на заглавието и
сведенията за авторската
отговорност

Установена предхождаща
(или заграждаща)
елементите пунктуация

[]
=
:

/
;
2. Област на характеристика
на изданието

=

Елемент
1.1 Основно заглавие
1.2 Общо означение за
материал
1.3 Паралелно заглавие
1.4 Допълнение към
заглавието
1.5 Сведения за отговорност
Първо сведение
Следващо сведение
2.1 Сведения за изданието
2.2 Паралелно сведение за
изданието
2.3 Сведения за
отговорност, отнасящи
се до изданието

/
;
,

/
;

Първо сведение
Следващо сведение
2.4 Допълнително сведение
за изданието
2.5 Сведения за
отговорност, свързани с
допълнителното
сведение за изданието
Първо сведение
Следващо сведение

3. Област на специфична
характеристика на
материала (или вида на
изданието)
4. Област на издателските
данни, данни за
разпространението и др.
;
:
[]

,
(
:
,)
5. Област на физическата
характеристика
:

;
+

6. Област на серията
Забележка: Сведенията за
серията се заграждат в
кръгли скоби. Когато

4.1 Място на публикуване,
разпространение и т.н.
Първо място
Следващо място
4.2 Име на издателя,
разпространителя и т.н..
4.3 Сведения за функцията
на издателя,
разпространителя и т.н
4.4 Година на издаване,
разпространяване и т.н.
4.5 Място на производство
4.6 Име на производителя
4.7 Година на производство
5.1 Специфично означение
на материала и обем
5.2 Други сведения за
физическата
характеристика
5.3 Размери
5.4 Сведения за
съпроводителен
материал
6.1 Основно заглавие на
серия или подсерия

=

6.2 Паралелно заглавие на
серия или подсерия

сведенията са две или
повече, всяко от тях се
загражда в кръгли скоби.

:

/
;
,

;

6.3 Допълнение към
заглавието на серията или
подсерията
6.4 Сведения за
отговорност, отнасящи
се до серията или
подсерията
Първо сведение
Следващо сведение
6.5 Международен
стандартен номер на
продължаващото
издание за серията или
подсерията
6.6 Номерация в серията
или подсерията

7. Област на забележките
8. Област на Международния
стандартен (или
алтернативен) номер и на
условията на
разпространяване

=
:
()

8.1 Стандартен номер (или
алтернативен)
8.2 Ключово заглавие
8.3 Условия за достъпност
и/или цена
8.4 Допълнителни сведения
към елементите на
областта

0.3.2 Схема на ISBD(CR)
Общи бележки към схемата на ISBD(CR)
A. Елементите, които не са задължителни, са отбелязани като такива (виж 0.1.3)
B. Елементите, предхождани от звездичка (*) могат да се повтарят, когато е
необходимо.
C. Областите 6 (Серия), 7 (Забележка) и 8 (Международен стандартен номер и т.н.)
могат да се повтарят, когато е необходимо.
D. В схемата термините “първо сведение…”,”следващо сведение …” и др. под.
означават само последователността, в която тези сведения са посочени в
описанието.
E. Когато информация, която обикновено се свързва с определена област или
елемент, в продължаващия ресурс е свързана граматически като съставна част на
друга област или елемент, в описанието тя се предава по същия начин.

Област
1. Област на заглавието и
сведенията за авторската
отговорност

Установена предхождаща
(или заграждаща)
елементите пунктуация

[]

=
:

/
;
2. Област на характеристика
на изданието

=

/
;
,

/
;
3. Област на специфична
характеристика на
материала (или вида на
изданието)
4. Област на издателските
данни, данни за
разпространението и др.
;
:
[]

Елемент
1.1 Основно заглавие
1.2 Общо означение за
материал
(незадължително)
*1.3 Паралелно заглавие
*1.4 Допълнение към
заглавието
1.5 Сведения за отговорност
Първо сведение
*Следващо сведение
2.1 Сведения за изданието
*2.2 Паралелно сведение за
изданието
(незадължителен)
2.3 Сведения за
отговорност, отнасящи
се до изданието
Първо сведение
*Следващо сведение
*2.4 Допълнително
сведение
за изданието
2.5 Сведения за
отговорност, свързани с
допълнителното
сведение за изданието
Първо сведение
*Следващо сведение
3.1 Номерация
3.2 *Други данни, отнасящи
се само до определена
категория библиотечен
материал или вид
издание
4.1 Място на публикуване
и/или разпространение
Първо място
*Следващо място
*4.2 Име на издателя и/или
разпространителя
*4.3 Сведения за функцията

,
(
:
,)
5. Област на физическата
характеристика
:

;
+

6. Област на серията
Забележка: Сведенията за
серията се заграждат в
кръгли скоби. Когато
сведенията са две или повече,
всяко от тях се загражда в
кръгли скоби.

=
:

/
;

,

;
7. Област на забележките
8. Област на Международния
стандартен (или
алтернативен) номер и на
условията на
разпространяване

=
:

на издателя,
разпространителя и т.н
4.4 Година на издаване
и/или разпространяване
*4.5 Място на отпечатване
или производство
*4.6 Име на печатаря или
производителя
4.7 Година на отпечатване
или производство
5.1 Специфично означение
на материала и обем
5.2 Други сведения за
физическата
характеристика
5.3 Размери
*5.4 Сведения за
съпроводителен
материал
(незадължителен)
6.1 Основно заглавие на
серия или подсерия
*6.2 Паралелно заглавие на
серия или подсерия
*6.3 Допълнение към
заглавието на
серия или подсерия
6.4 Сведения за
отговорност, отнасящи
се до серията или
подсерията
Първо сведение
*Следващо сведение
6.5 Международен
стандартен номер на
продължаващото
издание за серията или
подсерията
6.6 Номерация в серията
или подсерията
*8.1 Стандартен номер (или
алтернативен)
8.2 Ключово заглавие
*8.3 Условия за достъпност
и/или цена

()

*8.4 Допълнителни
сведения
към елементите на
областта

0.3.3 Сравнение между ISBD(CR) и ISSN

ISBD (CR) – най-важни елементи
Област 1

Област 2
Област 3
Област 4
Област 5
Област 6

Област 7
Област 8

1

Библиографски данни от ISSN1

Основно заглавие

Ключово заглавие или първата част от
ключовото заглавие
Паралелно/и заглавие/я
Паралелно/и заглавие/я
Допълнение към заглавието - -2
Сведение за отговорност
Име на издаващия орган3
4
Сведения за изданието
5
Номерация
Място на издаване
Място на издаване
Име на издателя
Име на издателя
Дата на издаване
Година на издаване6
7
Размери
Основно заглавие на серията
Ключово заглавие на серията
ISSN на серията
ISSN на серията
Основно заглавие на
Ключово заглавие на подсерията
подсерията
ISSN на подсерията
ISSN на подсерията
Библиографска история
Библиографска история
ISSN
ISSN8
Ключово заглавие
Ключово заглавие

Елементите, отбелязани с наклонен шрифт са задължителни само, когато са приложими
Допълнението към заглавието се посочва, само при развиване на формата на основно заглавие,
което се състои от съкращение
3
При съставянето на ключово заглавие или в съответното поле на записа за ISSN името на
издаващия орган може да бъде еднакво със сведението за отговорност.
4
Само във форма на определение в ключовото заглавие, когато е приложимо
5
Когато се отнася за текущи продължаващи издания, се посочва само началната година, а при
спрели продължаващи издания се посочват началната и крайната години. Тези години не винаги са
годините на хронологичното покритие. Някои агенции за ISSN посочват вместо тях годините на
публикуване.
6
Само в случаите на препечатка, когато годината на издаване се различава значително от началната
година на издаване на оригинала
7
Областта се използва само при определени условия
8
Последните два елемента са най-важни за идентифицирането на продължаващите ресурси и затова,
при визуализирането на запис за ISSN се поставят на първо място.
2

0.3.3.1 Извън посоченото по-горе съпоставяне на елементите на ISBD(CR) и ISSN,
текстът на ISBD(CR) е резултат на значителни усилия да се намалят различията
между тях. По този повод е необходимо да се отбележи, че разработването на
общото заглавие и заглавието на част, на заглавията на основната серия и
подсерията и заглавията на основния продължаващ ресурс и приложението или
притурката до голяма степен се доближава до тяхното разглеждане при ISSN,
включително до терминологични подробности и, нещо повече, до понятията зад
термините, с които си служи Ръководството за ISSN. Сложността на отделните
случаи, отнасящи се до естеството на общото заглавие и заглавието на част и
заглавията на основната серия и подсерията и особено начинът, по който те са
пренесени от ISSN в ISBD(CR) изисква по-подробно изясняване (Виж и 0.2
Определения за Общо заглавие, Подчинено заглавие, Част, Подсерия и
Приложение).
А. Продължаващите ресурси, които имат части, са разгледани по следния начин:
Заглавието на частта, независимо дали е обособено или не, винаги е подчинено на
заглавието, което е общо за всички части и се нарича “общо заглавие”. Заглавието
на частта е “подчинено заглавие” и се записва в подчинена позиция на общото
заглавие. Съчетанието от двете представлява основното заглавие. Общото заглавие
не представлява отделна библиографска същност и нe съществува ресурс, който
има само общо заглавие.
Б. Когато продължаващият ресурс е подсерия на друг ресурс, той може да има или
да няма заглавие, подчинено на заглавието на основната серия. Обособеното,
независимо заглавие на подсерията се записва като основно заглавие. Заглавие на
подсерия, което не е обособено се записва в подчинена позиция на заглавието на
основната серия. В този случай заглавието на основната серия е “общо заглавие” и
заглавието на подсерията, което не е обособено е “подчинено заглавие”.
Съчетанието от двете представлява основното заглавие. Основно условие за
съществуване на подсерия е наличието на основна серия със собствено заглавие и
номерация, която да е напълно независима от подсерията. Основната серия и
подсерията са отделни библиографски същности.
В. Приложенията или притурките към продължаващите ресурси, макар и в известен
смисъл да представляват различна категория продължаващи ресурси от
подсериите, се разглеждат по същия начин. Независимите заглавия се записват
като основни заглавия, а подчинените заглавия се записват в подчинена позиция на
заглавието на основния продължаващ ресурс.
И накрая, за да се опростят изразите при различните постановки в ISBD(CR),
където е подходящо, изразите “означение за подчинено заглавие” и “подчинено
заглавие” трябва да се разбират като отнасящи се до означението и/или заглавието
на частта, означението и/или подчиненото заглавие на подсерията или подчиненото
заглавие на приложението или притурката. По същия начин, изразът “общо

заглавие” трябва да се разбира като отнасящ се до заглавието на основната серия
или заглавието на основния продължаващ ресурс.

0.4 Пунктуация
0.4.1 Всеки елемент от описанието, без първия елемент от област 1 се предхожда
или загражда от установена пунктуация. (Виж 0.4.3 за други изключения). Пред и
след установената пунктуация се оставя разстояние (един интервал при машинопис
или интервал колкото буквата m при отпечатване) с изключение на запетаята (, ) и
точката (. ), пред които не се оставя разстояние. Включването на друга пунктуация
и разстоянията преди и след нея е по преценка на националната библиографска
агенция или агенцията за каталогизация. Пунктуацията в ISBD се запазва, дори
когато тя се дублира (обаче виж 0.4.7). За пунктуация при азбуки, които се
изписват от дясно на ляво, виж 0.4.11.
0.4.2 Всяка от скобите, кръгли ( () ) и квадратни [] (виж 0.4.8) се разглежда като
отделен пунктуационен символ и затова пред първата (лява) и след втората (дясна)
скоба се оставя разстояние. (обаче виж 0.10). Когато пред или след скобите има
друга установена пунктуация, която завършва или започва с разстояние, оставя се
само едно разстояние.
например . –#[S.l.]#: Издател
но не . –##[S.l.]##: Издател
Пояснение: В този пример знакът “#” се използва за означаване на разстояние и не
се показва в библиографския запис.
0.4.3 Всяка област, без област 1, се предхожда от точка, разстояние, тире,
разстояние (. - ), освен когато областта е ясно разграничена от предхождащата я
област чрез нов ред, различен шрифт или отстъп. В такъв случай точката,
разстоянието, тирето и разстоянието могат да се пропуснат или да се заменят с
точка (.) в края на предходната област.
0.4.4 Когато първият елемент от дадена област отсъства, пунктуацията, отнасяща се
до този елемент, се заменя с точка, разстояние, тире, разстояние (. – ), които
предхождат областта.
0.4.5 Когато някоя от областите се повтаря, всяко повторение се отделя от
предходната област също с точка, разстояние, тире, разстояние (. - ), освен :
(а)
при случай, описан в 0.4.3
(б)
при приетите в област 6 указания за случаи на
няколко сведения за серия.
0.4.6 Когато даден елемент се повтаря, всяко повторение се предхожда от
определената за този елемент пунктуация.

0.4.7 Когато един елемент завършва с точка и установената пунктуация за
следващия елемент започва също с точка, втората точка не се поставя.
Пример:
3. ed. а не 3. ed.. ... - 4. ed.
а не .... - 4. ed.
2. изд. а не 2. изд. . 0.4.8 Във всички области на описанието се употребяват три вида препинателни
знаци:
А. Квадратни скоби ( [ ] ) се използват за заграждане на определени елементи в
област 1 (виж 1.2) и област 4 (виж 4.3.2). Те са установена пунктуация за
заграждане на информацията, намерена извън установените източници на
информация (виж 0.5.4) и включен в описанието допълнителен текст (виж 0.6, 0.7,
0.10, 0.11).
Когато в една и съща област на описанието се посочва информация, взета извън
библиографската единица, отнасяща се до последователни елементи, тя се загражда
само с едни квадратни скоби, освен ако един от тези елементи не е общото
означение за материал, което винаги се загражда в отделни квадратни скоби.
Когато последователните елементи са от различни области на описанието, всеки
елемент се загражда в отделни квадратни скоби.
Например . – [S.l. : s.n.]
А не
. – [S.l.] : [s.n.]
. – [2nd ed.]. – [S.l. : s.n.]
[София : БАН]
а не
[София] : [БАН]
. - [2 изд.]. - [София : БАН]
Б. Многоточие ( ... ) - когато трябва да се означи пропускане на част от елемент от
описанието (виж 0.7.1, 0.7.2).
В. Кръгли скоби се използват за заграждане на всяко сведение за серия в област 6,
на някои елементи от област 4 и на информацията в някои елементи на областите 5
и 8. Един пунктуационен символ, знакът плюс ( + ) с разстояния преди и след него,
е установената пунктуация в област 5 (виж 5.4)
0.4.9 Когато в една област или елемент една и съща информация е дадена на два
или повече езика и/или азбуки, се спазват следните указания:

Когато един елемент е записан на два или повече езика и/или азбуки,
информацията на всеки език и/или азбука се предхожда от разстояние, знак за
равенство, разстояние ( = ).
Когато два или повече елемента от една и съща област са записани на два или
повече езика и/или азбуки, елементите на всеки език и/или азбука се посочват с
подходящата за всеки от тях установена пунктуация. Цялата група елементи на
първия записан език и/или азбука се предхожда от пунктуацията, предвидена за
първия елемент, а всяка следваща група се предхожда от разстояние, знак за
равенство, разстояние ( = ).
0.4.10 Област и елемент, който не подхожда на продължаващия ресурс, не се
включва в описанието. Установената за тях предхождаща и заграждаща пунктуация
също се пропуска.
0.4.11 Когато информацията се посочва на азбуки, които се изписват от дясно на
ляво, запетайките и точките и запетайките от установената пунктуация се обръщат,
ако това е прието в съответната азбука. Това се отнася и за съчетанието точка,
разстояние, тире, разстояние когато се чете от дясно на ляво, както и за десни и
леви кръгли и квадратни скоби. Наклонената черта и групите от арабски цифри,
които в тези азбуки не се обръщат в описанието също не се обръщат.
За информация, дадена както на азбуки, които се изписват отляво надясно, така и
на азбуки, които се изписват отдясно наляво виж Приложение В
В началото на всяка област е посочен цялостен модел за пунктуацията, установена
за нея.

0.5 Източници на информация
0.5.1 Основа на описанието
0.5.1.1 Продължаващи издания
Основа на описанието е първият брой или част или най-ранният брой или част,
който е на разположение. Отдава се предпочитание на първия (или най-ранен) брой
или част пред източник, който се отнася до цялото продължаващо издание или до
поредица от повече от един брой или част.
Област

Основа на описанието

1. Заглавие и сведение за отговорност
2. Издание

Първият или най-ранен брой или част
Първият или най-ранен брой или част

3. Номерация
4. Издателски данни
Място и издател, разпространител и др.
Място и производител
Години
5. Физическа характеристика
6. Серия
7. Забележка
8. Стандартен (или алтернативен)
номер и условия за достъпност

Първият и последният броеве или части
за всяка система или поредица
Първият и последният броеве или части
Първият и последният броеве или части
Първият и последният броеве или части
Всички броеве или части
Всички броеве или части
Всички броеве или части и всеки друг
източник
Всички броеве или части и всеки друг
източник

0.5.1.2 Интегриращи ресурси
Текущата итерация на интегриращия ресурс е основа за всички елементи на
описанието, без началната година
Област

Основа на описанието

1. Заглавие и сведение за отговорност
2. Издание
3. Специфични сведения за материала
4. Издателски данни.
Място и издател, разпространител и др
Място и производител
Години

Текущата итерация
Текущата итерация
Не се използва

5. Физическа характеристика
6. Серия
7. Забележка
8. Стандартен (или алтернативен) номер
и условия за достъпност

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

0.5.2 Основен източник на информация за печатни ресурси
0.5.2.1. Основният източник на информация е заглавната страница9 или нейният
заместител. Когато продължаващият ресурс няма заглавна страница, заместител на
заглавната страница (в посочената по-долу последователност) е:
9

За заглавна страница се приема заместителят на заглавната страница винаги, когато изданието
няма заглавна страница. Това се отнася за всяко място в стандарта, където е употребено
словосъчетанието “заглавна страница”. Указания за установените източници на информация при
продължаващи ресурси от специални категории материали се намират в специализираните
стандарти за съответния материал. Напр., за продължаващо издание от картографски ресурси,
ISBD(CM), за продължаващо издание от звукозаписи, ISBD(NBM).

А. заглавната страница на съставна част, корицата, надтекстовото заглавие, главата,
страниците с издателски данни, библиографското каре.
Б. другите начални страници и информацията върху обвивките и на горната и
долната част на страниците с текст (като надтекстовото заглавие);
В. останалите части на продължаващия ресурс: предговорите, въведенията,
страниците със съдържание, текста, приложенията и др.;
Г. справочни източници извън библиографския ресурс, които не са свързани с него
(напр., библиографии, издателски списъци).
0.5.2.2 Когато продължаващият ресурс е на друга азбука (освен кирилица и
латиница) и библиографските данни са посочени в библиографското каре,
заглавният лист с основното заглавие не се разглежда като заглавна страница при
следните случаи:
А. когато основното заглавие е отбелязано на предзаглавната страница на
заглавния лист;
Б. когато на заглавния лист основното заглавие е представено в калиграфска
форма, а в библиографското каре данните са посочени със символите, характерни
за съвременната китайска, японска или корейска типография.
В. когато на заглавния лист са отбелязани заглавието и/или издателските данни
само на език на кирилица или латиница.
При всеки от тези случаи библиографското каре има приоритет като заместител на
заглавната страница.
0.5.3 Основен източник на информация за непечатни ресурси
Указания за определяне на основния източник на информация са дадени в
международните стандарти за библиографско описание, които са предназначени за
съответните видове материали.
0.5.4 Установени източници на информация
Информацията, необходима за описанието на брой или част от продължаващ
ресурс се взима от източници с установена последователност на предпочитание. За
продължаващи ресурси от специални категории материали тази последователност е
определена от стандартите за описание, предназначени за тези материали (напр., за
периодично издание на звукозаписи се използва Международният стандарт за
описание на некнижни материали (ISBD(NBM)). При описание на електронно
периодично издание с директен достъп трябва да се използва физическият носител
или етикетите върху него. Ако елементите от области 1 и 2 са намерени от
различни източници (заглавна страница + корица или корица + библиографско
каре), източниците се подбират според установената последователност на
източниците (виж по-долу) и се предават във формата, в която са посочени там.
Когато е възможно, информацията се представя така, както е дадена в източника.
Когато в една област е посочена информация, взета от източник, който не е между
установените за тази област, тя се загражда в квадратни скоби ( [ ] ). Принципното

положение информацията, взета от заместителя на заглавната страница (когато
отсъства заглавна страница) на продължаващия ресурс да се загражда в квадратни
скоби е валидно и в случаите, когато ресурсът има заглавна страница. Като
алтернатива тази информация може да се посочи и в област 7. Подробни указания
са дадени в съответните части на този стандарт.
Област

Установени източници на информация

1. Заглавие и сведение за отговорност
2. Издание

Заглавната страница
Заглавната страница, други начални
страници, библиографско каре
Целият продължаващ ресурс, национални
библиографии
Целият продължаващ ресурс
Целият продължаващ ресурс
Заглавната страница на серията,
заглавната страница на съставна част,
корицата, надтекстовото заглавие,
главата, страниците с издателски данни,
библиографското каре, останалата част от
библиографския ресурс
Всеки източник

3. Номериране
4. Издателски данни
5. Физическа характеристика
6. Серия

7. Забележка
8. Стандартен (или алтернативен) номер
и условия за достъпност
Всеки източник

Установеният (те) източник(ци) на информация за всяка от областите е посочен и в
началото на всяка област, след пунктуацията.

0.6 Език и азбука на описанието
Елементите от области 1, 2, 4 и 6 обикновено се преписват от продължаващия
ресурс и затова, когато е възможно са на езика/езиците и азбуката/ите, на които са
там. В тези области допълнителните текстове, включени в описанието се заграждат
в квадратни скоби и се изписват на езика и/или азбуката на контекста на тази част
от описанието, освен когато се отнася за:
установени съкращения (виж 0.7) и допълнителни текстове (виж 0.10, 0.11);
общо означение за материал (виж 1.2) и сведения за функцията на
разпространителя (виж 4.3), които, ако се посочват, се изписват на езика
и/или азбуката определени от националната библиографска агенция или от
друга агенция за каталогизация.
Термините в областите 5, 7 и 8 не се заграждат в квадратни скоби и се посочват на
език и/или азбука, избрани от националната библиографска агенция освен:

когато в област 7 се цитират заглавия;
когато в област 7 са дадени цитати;
когато в област 8 е посочено ключово заглавие.
Ако е необходимо, описанието на продължаващи ресурси, които са на различна от
използваната от националната библиографска агенция или други агенции за
каталогизация азбука, може да се транслитерира или транскрибира на азбуката,
използвана от агенцията, без квадратни скоби.

0.7 Съкращения и абревиатури
0.7.1 Като изключение се допуска съкращаване на някои елементи от описанието
(Напр. основно заглавие, включително година или номер, които се променят в
отделни броеве). В тези случаи пропуснатият текст се означава с многоточие.
0.7.2 В случаите на съкращаване на сведение за отговорност, състоящо се от имена
на няколко лица или колективни органи (виж 1.5.5.3) пропуснатият текст се
означава с многоточие и се добавя установеното съкращение “et al.” (= et alii, и
други) или неговия еквивалент на друг език и/или азбука, ако описанието не е на
латиница. Съкращението се загражда в квадратни скоби.
0.7.3 За специфични разпоредби са установени други съкращения (виж 4.1.15).
0.7.4 В различни разпоредби на стандартите за библиографско описание е дадено
указание да се използват “стандартни съкращения” (напр., при издателските данни,
виж 2.1), без уточнение на формите на съкращенията. Тези съкращения не са
установени, но се препоръчва да се използва международният стандарт ISO 8321975 Documentation - Bibliographic References - Abbreviations of Typical Words или
подобни национални стандарти.
Съкращенията в примерите, посочени в международните стандарти, без
установените по-горе в 0.7.2 и 0.7.3 са илюстративни и не са задължителни.
0.7.5 При изписването на данните в областите 1, 2, 3 и 6 съкращения и абревиатури
се допускат само в случаите когато са специално установени или съществуват в
източника.

0.8 Главни букви
Първата дума на всяка област се пише с главна буква. С главна буква се изписват и
първите думи на следните елементи: общото означение за материал, паралелното
заглавие, алтернативното заглавие и заглавието на част. Употребата на главни
букви на други места в библиографското описание се съобразява с граматическите
изисквания на съответния език/езици и/или азбука/и, използвани при описанието.
(виж 0.6). Когато в описанието има повече от един език и/или азбука, използването
на главни букви се съобразява с употребата им в съответния език и/или азбука,
дори когато това води до непоследователност в описанието като цяло.

0.9 Примери
Примерите, посочени в международните стандарти за библиографско описание не
са установени, а илюстративни освен когато в стандарта изрично е уточнено, че
формата от примера(ите) е задължителна. Повечето примери са взети от описания
на съществуващи библиографски ресурси, но са включени и някои измислени
примери. В текстовете на стандартите на английски език термините, думите и
изразите, добавени в областите 5, 7 и 8 са на английски. Предполага се, че при
превеждането му тези термини, думи и изрази ще бъдат давани на езика на
превода.

0.10 Грешки
Освен в основното заглавие (виж 1.1.5.1), неточните или сгрешени думи се
предават в библиографското описание така, както са изписани в библиографския
ресурс. Те могат да бъдат последвани от "sic" или "!", поставени в квадратни скоби
([sic] or [!]). Алтернативно, в квадратни скоби може да се добави правилната
форма, предшествана от "i.e" (id est, т.е, тоест ), или от съответния еквивалентен
израз на друг език и/или азбука. Букви или числа, пропуснати в сгрешените думи
или години се добавят в квадратни скоби, без да са отделени с един пункт
разстояние.

0.11 Символи и т.н.
Символи и други знаци, които не могат да се възпроизведат с обичайните средства
(обикновено означения, които не са цифри или букви) се заместват с описание или
еквивалент в букви или думи по преценка, заградени в квадратни скоби и ако е
необходимо се дава обяснение в забележка.
Напр., [3rd ed.]
Забележка: Информацията за изданието, представена на заглавната страница с три
звезди

0.12 Промени, които налагат ново описание
0.12.1 Значителни промени в основното заглавие на продължаващите издания
При значителни промени в основното заглавие за продължаващите издания се
съставя ново описание. За значителни се приемат следните промени:
0.12.1.1 Когато някоя от първите пет (първите шест, ако заглавието започва с член)
думи от заглавието е допълнена, отпаднала, променена или е сменена
последователността на думите, освен в посочения по-долу случай (виж 0.13.1);
е променено на

Energy policy and conservation biennial report
Energy policy and conservation report

е променено на

Металлургия и технология
Металлургия и машиностроение

е променено на

New notes
Upstream journal

е променено на

La recherche aéronautique
La recherche aérospatiale

е променено на

Le petit bleu
Le petit bleu des Côtes-d’Armor

е променено на

Scene
TV 2

е променено на

IFLANET unplugged
IFLA CD ...

е променено на

Велика България
Демократична Велика България

е променено на

Тенис новини
Седмични тенис новини

е променено на

Военна медицина
Военна медицина и фармация

е променено на

Литературен алманах
Литературен алманах Мисъл

0.12.1.2 Когато е допълнена, отпаднала или променена дума след първите пет
(първите шест, ако заглавието започва с член) и това променя значението на
заглавието или му придава друго съдържание;
The best bed & breakfasts in the world
е променено на
The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
Пояснение: Придава друго съдържание
Но не когато
е променено на

Report on the high-level radioactive waste activities conducted
under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
Report on the high-level radioactive waste activities conducted
under Minnesota Statutes 116C.712

е променено на

Библиография на българската литература по селско стопанство
Библиография на българската литература по селско
стопанство и хранителна промешленост

0.12.1.3 Когато названието на колективен орган, съдържащо се в заглавието е
променено, освен в посочения по-долу случай (виж 0.13.1.5)
е променено на

The register of the Kentucky State Historical Society
The register of the Kentucky Historical Society

е променено на

NFCR Cancer Research Association symposia
Association for International Cancer Research symposia

е променено на

Годишник на Народния етнографски музей – Пловдив
Годишник на Етнографския музей – Пловдив

0.12.2 Други значителни промени в продължаващите издания. Нови описания
на продължаващите издания се налагат и в следните случаи:
0.12.2.1 Когато основното заглавие е родов термин и издаващият орган променя
наименованието си (освен в посочения по-долу случай; виж 0.13.1.5 за
незначителни промени в наименованието на органа, при които не се налага ново
описание) или продължаващото издание се издава от различен орган;
е променено на

Symposium series / Society for Applied Bacteriology
Symposium series / Society for Applied Microbiology

е променено на

Бюлетин – Факултет полиция
Бюлетин – Национална полиция

0.12.2.2 Когато сведенията за изданието са променени и това означава значително
изменение в обхвата и покритието на продължаващото издание;

е променено на

Transportation directory. New England edition
Transportation directory. Eastern edition

0.12.2.3 Когато е различен физическият носител;

е променено на

New Zealand national bibliography
Пояснение: Публикувано само на хартиен носител
New Zealand national bibliography
Пояснение: Публикувано само на микрофиши

е променено на

MacInTax deluxe
Пояснение: Излиза на дискети
MacInTax deluxe
Пояснение: Излиза на CD-ROM

0.12.2.4 Когато заглавия, които са били подчинени стават самостоятелни;
е променено на

Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
Norwegian journal of entomology

е променено на

Бюлетин за научно-техническа информация. Серия Радио и
телевизионно разпръскване
Радио и телевизионно разпръскване

0.12.2.5 Когато продължаващото издание е кумулативно и кумулациите имат
същото заглавие като отделните броеве и са на същия език, а в съдържанията на
кумулациите има значителни различия (напр., когато тримесечните броеве на
показалец в годишното издание са обединени в общ азбучен ред);
Reader’s guide to periodical literature
Пояснение: Излиза в годишни кумулации с отделна номерация
от двуседмичните и т.н. броеве
0.12.2.6 Когато продължаващото издание е образувано от сливането на две или
повече други продължаващи издания (виж 7.2.4.5);
Archivio di ottalmologia
и
Rassegna italiana di ottalmologia
се сливат и образуват
Archivio e rassegna italiana di ottalmologia
Медицински преглед

и
Клинична лаборатория
се сливат и образуват
Медицински преглед – Секция Клинична лаборатория
0.12.2.7 Когато две или повече продължаващи издания са образувани от
разделянето на продължаващо издание (виж 7.2.4.6).
е променено на

Geografi i Bergen
Geografi i Bergen. Serie A

и на

Geografi i Bergen. Serie B
Летопис на периодичния печат

е променено на
Летопис на статиите от българските списания и сборници
Летопис на статиите от българските вестници

и на

0.12.3 Значителни промени в интегриращите ресурси. Нови описания на
интегриращите ресурси се налагат и в следните случаи:
0.12.3.1 Когато сведенията за изданието са променени и това означава значително
изменение в обхвата и покритието на интегриращия ресурс;
е променено на

Manual of forestry management practices. Canadian edition
Manual of forestry management practices. North American edition

0.12.3.2 Когато е различен физическият носител;

е променено на

Cuadernos de historia medieval
(Печатна версия)
Cuadernos de historia medieval
(Online версия)

0.12.3.3 Когато ресурсът е образуван от сливането на два или повече други ресурса
(виж 7.2.4.5);
USMARC format for bibliographic data
и
Canadian MARC communication format for bibliographic data

се сливат и образуват
MARC 21 format for bibliographic data
0.12.3.4 Когато два или повече ресурса са образувани от разделянето на друг ресурс
(виж 7.2.4.6).

0.13 Промени, които не налагат ново описание
0.13.1 Незначителни промени в основното заглавие на продължаващите
издания. При незначителни промени в основното заглавие на продължаващите
издания не се налага ново описание. Общото правило е, че при настъпване на
незначителна промяна в основното заглавие, предишното заглавие се посочва в
забележка (виж 7.1.1.5.1). За незначителни се приемат следните изменения:
0.13.1.1 Когато е променено представянето на една или няколко думи, например:
при дублетни правописни форми, едната форма е заменена с другата.
е променено на

Statistisk aarbog for kongeriget Norge
Statistisk årbok for kongeriket Norge

е променено на

Labour history
Labor history

е променено на

Lakeland lib*arian
Lakeland librarian

е променено на

Сканди елексир плюс
Сканди елексир +

съкращенията на дума, знак или символ (напр., “&”) са заменени с развитите им
форми;
е променено на

Accommodations and travel services
Accommodations & travel services

е променено на

Ga. peach statistics
Georgia peach statistics

е променено на

St. Paul pioneer press
Saint Paul pioneer press

е променено на

Oxf. Hist. Soc.
Oxford Historical Society

арабските цифри са заменени с римски
е променено на

XXe siècle
20e siècle

числа или дати, представени с цифри са изписани с букви или обратно
е променено на

Four wheel fun
4 wheel fun

е променено на

XX century
Twentieth century

съставни думи, изписани с тире са изписани слято
е променено на

Year-book of the ...
Year book of the ...

съставна дума от две части е изписана разделено
е променено на

Openhouse
Open house

0.13.1.2 Когато съкращения са изписани с развитата им форма и обратно (виж и
1.1.3.3);
е променено на

Research in technological adaptation
RITA

е променено на

АБС
Архитектура, благоустройство, строителство

е променено на

СП
Собственост и право

0.13.1.3 Когато една и съща дума е употребена вместо в единствено в множествено
число и обратно;
е променено на

Fishery report
Fisheries report

е променено на

Research studies
Research study

е променено на

Кройка
Кройки

0.13.1.4 Когато промяната се изразява в прибавяне, отстраняване или изменение на
предлози и съюзи в целия текст на заглавието
е променено на

е променено на

Fiscal survey of the states
The fiscal survey of states
Бюлетин икономическа информация в здравеопазването
Бюлетин за икономическа информация в здвравеопазването

0.13.1.5 Когато в промененото заглавие наименованието на колективния орган и
елементите на неговата йерархия са запазени или изразени в граматически свързан
израз в целия текст на заглавието (напр., прибавяне, отстраняване или промяна на
мястото на думи в наименованието на колективния орган или замяната му с
вариантна форма, включително със съкращение).
е променено на

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

е променено на
е променено на

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

е променено на

Berichte der Deutschen Gesellschaft für Mathematik und
Datenverarbeitung
GMD-Berichte

е променено на

Society of Biblical Literature monograph series
Monograph series / Society of Biblical Literature

е променено на

AAPG continuing education course notes series
American Association of Petroleum Geologists continuing
education course notes series

е променено на

Music Library Association technical reports
MLA technical reports

е променено на

Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero
Boletín S.E.D.P.G.M.

е променено на

Бюлетин—Териториална организация на НТС - Варна
Бюлетин на териториална организация на научнотехническите съюзи - Варна

е променено на

Бюлетин – СБХ
Бюлетин – Съюз на българските художници

0.13.1.6 Когато промяната в заглавието се изразява в прибавяне, отстраняване или
промяна на пунктуация, включително съкращения, представени с точки или без
точки между отделните букви в целия текст на заглавието;
е променено на

GBB
G.B.B.

е променено на

ХИТ
ХИ&Т

0.13.1.7 Когато в основния източник на информация заглавието е посочено на
повече от един език и е променена последователността на заглавията на отделнитe
езици, но избраното за основно заглавие все пак фигурира като паралелно заглавие.

е променено на

South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir
geneeskunde
Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical
journal

0.13.1.8 Когато са прибавени, отстранени или променени думи от целия текст на
заглавието, които го свързват с номерацията;
е променено на

Tin
Tin in ...

0.13.1.9 Когато в различни броеве на продължаващо издание са използвани две или
повече основни заглавия при спазване на постоянна последователност;
Последният брой всеки месец със заглавие:

Weekly labor market report
Monthly labor market report

Minneapolis morning tribune
Неделните броеве със заглавие: Minneapolis Sunday tribune
Пояснение:
Броевете през делничните дни и неделните броеве имат
обща номерация
Annual report / Medical Association of South Africa
Забележка: На всяка втора година докладите са със заглавие: Jaarverslag / Die
Mediese Vereniging van Suid-Afrika
100 вести
Всеки вторник със заглавие 100 аrt вести

Всеки пътък със заглавие

Пари
Пари + Wееkend

0.13.1.10 Когато промяната се изразява в прибавяне, отстраняване или промяна на
реда на думи от заглавието, които представляват поредица от изброени понятия,
при условие че това не води до значително изменение на съдържанието;
е променено на

Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden,
Oppegård, Ski

0.13.1.11 Когато в заглавието са прибавени или отстранени думи, означаващи вида
на ресурса, като например, “magazine”, “journal”, “newsletter” или техните
еквиваленти на други езици;
е променено на

Fussball-Jahrbuch
Fussball

е променено на

Handel und Industrie
Revue Handel und Industrie

е променено на

Magazin für Wassersport
Wassersport

е променено на

Minnesota history bulletin
Minnesota history

е променено на

Trade and industry
Trade and industry review

е променено на

Biological survey of reserves
Biological survey of reserves series

е променено на

Colección Ciencias y técnicas
Ciencias y técnicas

е променено на

Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht

е променено на

Relatórios de pesquisa
Série Relatórios de pesquisa

но не когато
е променено на

Link magazine
Link journal

е променено на

Вестник Троян – реклама
Троян реклама

Пояснение: Промяната на дума, означаваща вид на ресурса с друга дума се приема
за значителна, ако това изменение засяга една от първите пет думи от заглавието
(виж 0.12.1.1).
0.13.1.12 При съмнение се приема, че няма промяна в заглавието
0.13.2 Незначителни промени в интегриращи ресурси
Промените в информацията, записана в описанието на един и същ интегриращ
ресурс, с изключение на промените, отбелязани в 0.12.3.1 и 0.12.3.2, не налагат
ново описание. Вместо това се променя съществуващото описание, за да отговаря
на новата информация.
Hirnet
е променено на
Terminál
Пояснение: Променено е само заглавието на уебсайта

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
1. ОБЛАСТ НА ЗАГЛАВИЕТО И СВЕДЕНИЯТА ЗА
ОТГОВОРНОСТ
Съдържание
1.1 Основно заглавие
1.2 Общо означение за материал (незадължителен)
1.3 Паралелно заглавие
1.4 Допълнение към заглавието
1.5 Сведения за отговорност
Модел за пунктуацията
A. Общото означение за материал се загражда в квадратни скоби, като първата
скоба е предшествана, а втората - е последвана от интервал ( [ ] ).
Б. Всяко паралелно заглавие или допълнително паралелно сведение се предшества
от интервал, знак за равенство, интервал ( = ).
В. Всяко отделно допълнение към заглавието се предшества от интервал,
двоеточие, интервал ( : ), освен когато в продължаващия ресурс има дума или
израз, които свързват второто или следващото допълнение към заглавието с

предшестващото го.
Г. Първото сведение за отговорност, след всяко заглавие, се предшества от
интервал, коса черта, интервал ( / ).
Д. Всяко следващо сведение за отговорност се предшества от интервал, точка и
запетая, интервал ( ; ), освен когато сведенията се разглеждат като съставни части
на един израз.
Е. При заглавия, които са съставени от общо и подчинени заглавия, всяко
означение за подчинено заглавие, ако има такова, или всяко подчинено заглавие,
което следва общото заглавие, се предшества от точка, интервал (. ).
Ж. Всяко подчинено заглавие, което следва означение за подчинено заглавие, се
предшества от запетая, интервал (, ).
З. Означение за подчинено заглавие или подчинено заглавие което следва
допълнение към заглавието или сведение за отговорност, се предшества от точка,
интервал (. ).
Примери
Основно заглавие [Общо означение за материал]
Основно заглавие [Общо означение за материал] : допълнение към заглавието
Основно заглавие [Общо означение за материал] = Паралелно заглавие
Основно заглавие [Общо означение за материал] / сведение за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] = Паралелно заглавие / сведение
за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] = Паралелно заглавие =
Паралелно заглавие / сведение за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] = Паралелно заглавие :
допълнение към заглавието
Основно заглавие [Общо означение за материал] : допълнение към заглавието :
допълнение към заглавието / сведение за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] : допълнение към заглавието =
Паралелно заглавие : паралелно допълнение към заглавието / сведение за
отговорност

Основно заглавие [Общо означение за материал] : допълнение към заглавието =
паралелно допълнение към заглавието
Основно заглавие [Общо означение за материал] / сведение за отговорност =
Паралелно заглавие / паралелно сведение за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] / сведение за отговорност ; второ
сведение за отговорност ; трето сведение за отговорност
Основно заглавие [Общо означение за материал] / сведение за отговорност =
паралелно сведение за отговорност
За заглавия, съставени от общо и подчинени заглавия (вж 0.2 и 0.3.3.1):
Общо заглавие. Подчинено заглавие [Общо означение за материал]
Общо заглавие. Означение за подчинено заглавие [Общо означение за материал]
Общо заглавие.Означение за подчинено заглавие, Подчинено заглавие [Общо
означение за материал]
Общо заглавие. Подчинено заглавие [Общо означение за материал] = Паралелно
общо заглавие. Паралелно подчинено заглавие
Общо заглавие. Подчинено заглавие [Общо означение за материал] / сведение за
отговорност
Общо заглавие : допълнение към заглавието. Подчинено заглавие [Общо означение
за материал] : допълнение към заглавието
Общо заглавие / сведение за отговорност. Подчинено заглавие [Общо означение за
материал] : допълнение към заглавието / сведение за отговорност = Паралелно
общо заглавие / Паралелно сведение за отговорност. Паралелно подчинено
заглавие : Паралелно допълнение към заглавието / Паралелно сведение за
отговорност
Установен източник
Заглавна страница
Информация, представена в продължаващия ресурс, но не върху заглавната
страница, се посочва в област 1, заградена в квадратни скоби или в област 7.
Индивидуални уговорки (напр.1.1.4.3) поставят ограничения върху информацията,
от продължаващия ресурс, която се посочва в област 1.
Информацията, намерена извън продължаващия ресурс, се посочва в област 7

1.1. Основно заглавие
1.1.1 Основното заглавие е първият елемент от описанието, дори когато върху
заглавната страница то е предшествано от сведения за отговорност, сведения за
изданието, сведения за серия, сведение за публикацията, дата, цена или друга
информация, която не е свързана със заглавието.
1.1.2 Основно заглавие е заглавието на продължаващия ресурс:
Например:
Основно заглавие на:
Le monde

вестник

Cartactual

периодично издание

Farm & home almanac

годишник

Wissenschaftliche Arbeiten

списание

aus dem Burgenland Kulturwissenschaften

подсерия

Amazon.com

интегриращ ресурс

Patient teaching loose-leaf library

интегриращ ресурс

A century of lawmaking for a new nation

интегриращ ресурс

Webdo

интегриращ ресурс

Континент
Балканско езикознание
Български червен кръст
Научни трудове на УНСС

вестник
списание
бюлетин
периодичен сборник

1.1.3. Формата на основното заглавие може да бъде различна:
1.1.3.1 Основното заглавие може да се състои само от родов термин или термини.
Например:
Journal
Textes et documents

Вестник
Педиатрия
1.1.3.2 Основното заглавие може да се състои от името на лице или колективен
орган, когато на заглавната страница освен него няма друго заглавие.
Например:
Syndicat national des fabricants de bronzes, luminaires, vitrines et
étalages, ferronnerie d’art et industries annexes
Отворено общество
Интелсофт
Фондация Арете

1.1.3.3 Основното заглавие може да се състои от или да включва група от
инициали, акроним или лого, изложени на видно място върху заглавната
страница
Например:
IFLA journal
Collection CAP
ICSU review
ЛДП Свобода
АУБ – бюлетин
Когато заглавието е представено в развита форма и като група от инициали или
акроним, за основно заглавие се избира развитата форма, а инициалите или
акронимът се посочват като допълнение към заглавието (вж 1.4.3)
1.1.3.4 Основното заглавие може да се състои от или да включва цифри или букви
(но вж. 1.1.5.1)
Например:
Le 01
37 design and environment projects
L und E
Забележка Допълнението към заглавието гласи:
Osterreichisches Zentralorgan fur Lebensmittel und Ernahrung

Dossiers CH+6
24 часа
7 дни спорт
100 вкусотии
Развитата форма може да бъде посочена в забележка (вж 7.1.1.3)
1.1.3.5 Основното заглавие може да включва сведение за отговорност, името на
издателя, или подробности, свързани с други елементи на описанието (напр.
сведение за изданието), когато тази информация е лингвистично неразделна част от
заглавието
Например:
Cinema-Ed Bureau films for the year
Poultry Research Centre report
University of California publications in classical archaeology
Willing’s press guide
Rapport de gestion de la Banque nationale suisse
Годишник на Техническия университет – София
Известия на държавните архиви
Бюлетин на Върховния касационен съд
1.1.3.6 Основното заглавие може да се състои от общо заглавие и означение за
подчинено заглавие и/или подчинено заглавие (т.е. общо заглавие, означение и/или
заглавие на част, заглавието на основния продължаващ ресурс и нехарактерното
заглавие на приложение или притурка, заглавието на основната серия, означение за
подсерия и/или нехарактерно заглавие на подсерия, вж 1.1.5.2.)
Например:
IEE proceedings. A
Acta Universitatis Carolinae. Philologica
Geographical abstracts. C, Economic geography
Kits for tots. Bimonthly filmstrip additions
Collection Armand Colin. Section de philosophie
Art of advocacy. Structured settlements
OSHA compliance manual. Application of key OSHA topics
Attorneys’ textbook of medicine. Manual of traumatic injuries
Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Хуманитарни науки.
Бюлетин международни цени . Суровини и материали
Бюлетин международни цени . Транспортно машиностроене
Бюлетин за научно-техническа информация. Серия Информационни
технологии

Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски.
Философски факултет
1.1.4 Избор на основно заглавие
1.1.4.1 Продължаващ ресурс с една заглавна страница
1.1.4.1.1 Когато върху заглавната страница има две или повече различни заглавия
на един и същи език и/или азбука, основното заглавие се избира в съответствие с
типографското оформление или последователността на заглавията на заглавната
страница.
1.1.4.1.2 Когато заглавията са на различни езици и/или азбуки, основното заглавие
е заглавието на езика и/или азбукатаq на която е съдържанието на продължаващия
ресурс. Когато този критерий не може да бъде приложен, основното заглавие се
избира в съответствие с типографското оформление или последователността на
заглавията на заглавната страница.
1.1.4.1.3 Когато може да се избира между развитата форма на заглавието и
акронима или началните букви на развитата форма, избира се развитата форма (вж
и 1.4.3).
Например:
Lorraine, information, encadrement
Забележка: Заглавието е означено и като LIEN
1.1.4.2 Продължаващ ресурс с повече от една заглавна страница
1.1.4.2.1 Когато един продължаващ ресурс има повече от една заглавна страница,
както в случаите на продължаващи ресурси на няколко езика или азбуки със
заглавна страница на всеки от тях, избира се основното заглавие от онази заглавна
страница, която е на езика и/или азбуката на съдържанието на основната част на
продължаващия ресурс. Когато този критерий не може да бъде приложен
(например, защото съдържанието е представено равностойно на два или повече
езика или азбуки), избира се основното заглавие от дясната страна (нечетната
страница) при двулицевите страници или от първата от двете или повече заглавни
страници върху нечетните страници.
В случай на двустранен продължаващ ресурс, при който текстът и заглавните
страници на два различни езика и/или азбуки са представени с равностоен статус,
изборът на основно заглавие е по преценка на библиографската агенция.
Заглавието, което не е избрано за основно се посочва като паралелно (вж 1.3.1). В
област 7 може да се включи забележка, с която да се обясни, че изданието е
двустранно.

1.1.4.2.2 Когато описваният продължаващ ресурс, съдържа повече от един
продължаващи ресурси със собствена заглавна страница и номерация, за всеки от
тях се прави отделно описание. В област 7 се дава подходящо обяснение (вж 7.2.5)
свързващо отделните описания. Същото се отнася и за двустранните
продължаващи ресурси с текст и заглавни страници на един и същ език и/или
азбука.
1.1.4.3 Вариантите на заглавието (различни от паралелните заглавия, вж 1.3), които
не са избрани за основни заглавия, независимо дали са представени върху
заглавната(ите) страница(и), или в други части на продължаващия ресурс, се
посочват в област 7 (вж 7.1.1.2.)
1.1.5 Представяне на данните
Източникът на основното заглавие за продължаващи ресурси, които не са
електронни, се посочва в забележка (вж 7.1.1.1.), когато:
(а)то е от заместител на заглавната страница за печатните ресурси или
(б) то е от източник, различен от предпочитания източник, за непечатните ресурси.
За електронни ресурси източникът на основното заглавие във всички случаи се
посочва в забележка.
1.1.5.1 Основното заглавие се изписва точно както е формулирано на заглавната
страница, но не непременно със същата употреба на главни букви и същата
пунктуация (вж и 0.4, 0.6, 0.7, 0.8)
Например:
The unabashed librarian
Забележка: На заглавната страница заглавието е изписано по следния начин
: The U*N*A*B*A*S*H*E*D librarian
Когато се изписва основното заглавие, очевидните типографски грешки се
коригират, а в забележка се посочва заглавието така, както е представено в
продължаващия ресурс. При съмнение за правописа на дума или думи, тя се
изписва така, както е в източника.
Например:
Housing starts
Забележка: В т.1, №1 заглавието Housing sarts
но Lakeland libarian [sic]
Забележка: Заглавието изписано Lakeland lib*arian
Ако заглавието включва дата, име, цифра и др., които в различните броеве, части
или итерации се различават, тези дати, имена, цифри и др. се пропускат. Когато не

е в началото на заглавието, това пропускане се отбелязва с многоточие.
Например:
Текуща стопанска конюнктура' ... - София
Население' ...
Report on the ... Conference on Development Objectives and Strategy
La sidérurgie française en ...
IFLA CD ...
Забележка: На диска има етикет : IFLA CD 2001
Frommer’s Washington, D.C., on $ ... a day
Забележка: На заглавната страница: Frommer’s Washington, D.C., on
$35 a day
The annual report of Governor ...
Забележка: На заглавната страница: The annual report of Governor Rhodes.
Името на губернатора се променя с всеки отделен изборен мандат.
Tagungsbericht der Österreichischen Gesellschaft für Gefässchirurgie
Забележка: На заглавната страница: 2. Tagungsbericht der Österreichischen
Gesellschaft für Gefässchirurgie
По изключение, много дълго основно заглавие може да се съкрати, ако с това не се
променя значението на заглавието, не се губи съществена информация и не се
нарушават граматически правила. Съкращаването на основното заглавие, се
означава с многоточие. Първите пет (или първите шест, ако първата е член) думи
от основното заглавие не се съкращават.
Когато в основното заглавие има сведение за предишно заглавие, за погълнато
заглавие и т.н., това сведение не се изписва като част от заглавието, независимо
дали е граматически свързано с останалата част от него. Пропуснатият текст не се
означава с многоточие. Връзките с други продължаващи ресурси се посочва в
забележка (вж 7.2).
Например:
The serpentine muse
не The serpentine muse, incorporating the ASH newsletter
Забележка: Погълнато заглавие: The ASH newsletter
International gas report
не International gas report, including World gas report
Забележка: Погълнато заглавие: World gas report
1.1.5.2 Общо и подчинени заглавия (вж 0.3.3.1) (вж и Приложение А)
Когато основното заглавие се състои от общо и подчинено заглавие, първият
елемент е общото заглавие, последвано от означение за подчинено заглавие, или и
двете. Подчиненото заглавие е пряко свързано с общото заглавие, към което се
отнася (за случаи, при които е необходимо между общото заглавие и подчинените

заглавия да се вмъкне информация за допълнение към заглавието или сведение за
отговорност вж 1.4.7 и 1.5.5.13)
Например:
Части:
Acta biologica. Protozoa
Études et documents. Série C
Journal of polymer sciences. Part A, General paper
Части с подчасти:
Analele Universităţii Bucureşti. Seria Ştiinţe sociale. Estetică
Pubblicazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore. Contributi.
Serie 3a, Varia
Части :
Информационен бюлетин. Серия 6. Транспорт
Бюлетин за новонабавени книги на чужди езици. Серия А. Общест вени и хуманитарни науки
Части с подчасти :
Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Геологогеографски факултет. Книга 1. Геология
Приложения:
Dansk periodicafortegnelse. Supplement
La lettre du maire. Textes et documents
The Baker Street journal. Christmas annual
Подсерии:
Collection Armand Colin. Section de philosophie
Collection Points. Série Science
Studia religiosa Helvetica. Series altera
Когато се описва приложение или притурка с подчинено заглавие, в област 7 се
посочва и заглавието на основния продължаващ ресурс ( вж 7.2.4.9).
Когато се описва подсерия с подчинено заглавие, в област 6 се посочва и
заглавието на основната серия (вж 6.1-6.6).
Подчинено(и) заглавие(я), кое(и)то не е(са) представено(и) върху заглавната
страница на продължаващия ресурс, се посочва(т) в квадратни скоби.
1.1.5.3. Означение за серия (вж и Приложение А)
Цифри или друга информация, свързана с хронологично означение за серия, не се
изписват като подчинено заглавие, а се посочват в област 3 (вж 3.1.9 и 1.1.5.2)

Например:
На заглавните страници:

Nuovo archivio veneto
Ser. 2 (1891-1900)
Nuovo archivio veneto.
Ser. 3 (1901- )

Основно заглавие:

Nuovo archivio veneto

1.1.6. Варианти
Варианти на основното заглавие, които се срещат в описвания продължаващ
ресурс, се посочват в област 7 (вж 7.1.1.2)
1.1.7 Промени
1.1.7.1 Основно заглавие
Промените в основното заглавие могат да наложат изработване на ново описание
(вж 0.12 и 7.1.1.5)
За продължаващи издания, ново описание се прави, когато в основното заглавие е
настъпила съществена промяна ( вж 0.12). Ако промяната в основното заглавие е
несъществена, но се преценява, че е от значение, това се отразява в забележка (вж
7.1.1.5.1)
За интегриращите ресурси не се прави ново описание, а в съществуващото
описание основното заглавие се замества с новото заглавие, като предишното
заглавие се посочва в забележка (вж 7.1.1.5.2.)
Например:
Studia latina Upsaliensia
Сведение за серията: (Acta Universitatis Upsaliensis)
British journal of applied physics
Сведение за серията: (Journal of physics ; D)
1.1.7.2. Части и подсерии
Когато, поради дълготрайна промяна в оформлението на заглавната страница на
продължаващия ресурс заглавието на частта става самостоятелно заглавие, т.е. то е
представено по-забележимо отколкото общото заглавие и следователно може да
бъде отделено от него, ресурсът се описва под това самостоятелно заглавие, което е
станало негово основно заглавие. В такъв случай предишното общо заглавие се
посочва в област 6 като основно заглавие на серията, а означението за частта, ако
има такова, се посочва като номерация в серията.

Примери:
Studia latina Upsaliensia
Сведение за серията: (Acta Universitatis Upsaliensis)
British journal of applied physics
Сведение за серията: (Journal of physics ; D)
Офталмология
в забележка :
Специализиран раздел на сп. Хирургия
Също така, когато заглавие на подсерия, което досега е било подчинено, стане
самостоятелно, подсерията се описва под това самостоятелно заглавие, което е
станало нейно основно заглавие. В този случай заглавието на основната серия се
посочва в област 6, а означенията за подсерията, ако има такива, се посочват като
номерация в серията.
1.1.7.3 Приложения и притурки
Когато заглавието на приложение или притурка, което досега е било подчинено
стане самостоятелно, приложението или притурката се описват под
самостоятелното заглавие, което е станало негово основно заглавие. Заглавието на
основния продължаващ ресурс се посочва в област 7 (вж 7.2.4.8)
1.2 Общо означение за материал (незадължителен)
1.2.1 Предназначението на общото означение за материал е да посочи, чрез общи
термини и в един ранен момент на описанието, вида на материала, към който
принадлежи продължаващият ресурс. Когато се използва, общото означение за
материал се посочва веднага след основното заглавие. То се дава на език и азбука,
избрани от библиографската агенция.
1.2.2 За продължаващ ресурс в печатна форма, може да бъде използвано
означението Печатан текст или неговият еквивалент на други езици или азбуки.
За продължаващи издания с релефна форма на текста, може да бъде използвано
означението Брайлов текст или негов еквивалент .
1.2.3 За продължаващи ресурси с различна от печатната форма, при определянето
на общото означение за материал се спазват указанията на международния
стандарт за библиографско описание (ISBD) за съответния вид материал, ако има
такива.
1.2.4 Когато основният компонент и допълнителният(ите) компонент(и) на
продължаващия ресурс не са от една и съща обща категория материали, (напр.
източник в печатна форма, придружен от звуков диск или карта), общото означение
за материал се отнася само до основния компонент.

1.2.5 Когато продължаващият ресурс включва компоненти, принадлежащи към две
или повече общи категории за материали и никоя от тях не преобладава,
подходящо е да се използва общото означение за материал Мултимедия или негов
еквивалент.
1.3 Паралелно заглавие
1.3.1 Когато върху заглавната страница на един продължаващ ресурс има заглавия
на повече от един език и/или азбука, заглавието(ята) което(ито) не е(са) избрано(и)
за основно(и) (вж 1.1.4) може(гат) да бъде(ат) представено(и) като паралелно(и)
заглавие(я). Паралелните заглавия се включват когато са необходими за
идентифициране или се прецени, че са важни за ползвателите на каталога.
При двустранните продължаващи ресурси, където текстът и заглавните страници
на два различни езика и/или азбуки са представени с равностоен статус, заглавието,
което не е избрано за основно се посочва като паралелно.
1.3.2 Като еквивалент на основното заглавие, паралелното заглавие, може да
приема същите различни форми. (вж 1.1.3)
1.3.3 Представяне на данните
1.3.3.1 Когато се посочва паралелно заглавие, представено на заглавната страница,
то се изписва точно както е формулирано там, но не непременно със същата
употреба на главни букви и същата пунктуация. При съкращаване на дълги
паралелни заглавия, изпускане на дати, цифри и др. и изписването на очевидни
типографски грешки се следват указанията от 1.1.5.
Когато на заглавната страница има повече от едно паралелно заглавие и тези
заглавия се посочват в описанието, те се изписват в съответствие с типографското
оформление или с тяхната последователност.
Например:
Internationale volkskundliche Bibliographie = International folklore
bibliography = Bibliographie internationale des arts et traditions populaires
Art updates in video = Kunst nieuwigheden in video = Lo último del arte
en video
Majaladda xeerka = Majallat al-qanun = Law quarterly review
Swiss financial year book = Schweizerisches Finanz-Jahrbuch = Annuaire
financier suisse = Annuario finanziario svizzero
Актуални проблеми на международните отношения = Актуальные
проблемы международных отношений =of contemporary international

Паралелните заглавия, които не са представени в област 1 могат да бъдат посочени
в област 7 (вж 7.1.2)
1.3.3.2 Паралелни общи и подчинени заглавия. При продължаващ ресурс с
основно заглавие, съставено от общо и подчинено(и) заглавие(я), паралелното
общо заглавие и паралелното подчинено заглавие, ако се представят в описанието,
се изписват след общото заглавие и подчиненото заглавие
Например:
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
Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Център
по културознание = Annuaire de L'Université de Sofia St. Kliment
Ohridski. Centre de Culturologie
1.3.4 Промени
Продължаващи издания. Когато в последващи броеве или части е добавено,
пропуснато или променено паралелно заглавие и се прецени, че това е от значение
за ползвателите на каталога, в област 7 (вж 7.1.3) се прави забележка за тези
промени.
Интегриращи ресурси. Когато в последващи итерации е добавено, пропуснато
или променено паралелно заглавие и се прецени, че това е от значение за
ползвателите на каталога, в област 7 (вж 7.1.3) се прави забележка за тези промени.
1.4 Допълнение към заглавието
При продължаващите ресурси, които не са издания със заместващи се листове,
допълнението към заглавието се включва в описанието само когато се прецени, че е
от значение за ползвателите на каталога, или когато може да бъде съкратено. Ако е
пропуснато в описанието, допълнението към заглавието може да бъде дадено в
забележка (вж 7.1.2). При съкращаване на допълнението към заглавието, първите
пет думи не се пропускат. Когато допълнението към заглавието е съкратено,
пропуснатият текст се означава с многоточие.
При изданията със заместващи се листове, допълнението към заглавието се
включва, когато е необходимо за идентифициране или когато се прецени, че то е
от значение за ползвателите на каталога. В описанието не се включва допълнение
към заглавието, което се отнася до честотата на подмяна на съдържанието.

1.4.1 Допълнението към заглавието може да бъде свързано и зависимо от основното
или паралелното заглавие
1.4.2 Сведението за допълнение към заглавието може да включва сведение за
отговорност, сведение за публикуването и разпространението или подробности,
свързани с други елементи на описанието (напр. сведение за изданието), когато те
са езиково неразделна част от допълнението към заглавието.
Например:
Helvetia politica : Schriften des Forschungszentrums für Geschichte und
Soziologie der Schweizerischen Politik an der Universität Bern
Един завет : Орган на Съюза на възпитаниците на Военните на НВ училища,
Школата за запасни офицери и родолюбивото запасно войнство
1.4.3 Когато основното заглавие се състои от или включва група от инициали или
акроним (вж 1.1.3.3), в област 7 (вж 7.1.1.3) може да се посочи развитата му форма,
ако тя съществува в различен от заглавната страница източник на информация.
Например:
Collection CAP
Забележка: Развита форма на заглавието: Collection clés de l’amélioration
personnelle
Когато за основно заглавие се приеме развитата форма /вж 1.1.3.3./, групата от
инициали или акронима, представени на заглавната страница, могат да се посочат
като допълнение към заглавието
Например:
Cahiers de l’Institut de linguistique de Louvain : CILL
Lorraine, information, encadrement : LIEN
1.4.4 Когато основното заглавие се състои само от името на автора (колективния
орган) на продължаващия ресурс (вж 1.1.3.2), и допълнителна информация за
естеството или съдържанието на продължаващия ресурс би била полезна, тази
информация може да се посочи като допълнение към заглавието в квадратни скоби,
ако е представена в продължаващият ресурс или като забележка в област 7 (вж
7.1.1.4) ако е взета извън описвания продължаващ ресурс.
Например:
Société d’études de la province de Cambrai : [бюлетин]
Български червен кръст : Бюл.

1.4.5 Представяне на данните
1.4.5.1 Сведение за допълнение към заглавието, което е взето от заглавната
страница се изписва след основното или паралелното заглавие към което се отнася
(вж 1.4.5.5). Всяка информация, която е представена като допълнение към
заглавието и съдържа един от задължителните елементи на описанието (напр.
сведение за отговорност) се включва в него (или като допълнение към заглавието
или някъде другаде в записа). Допълнение към заглавието се прибавя, когато е
необходимо за идентифициране или се прецени, че е от значение за ползвателите
на каталога.
1.4.5.2 Когато се посочва сведение за допълнение към заглавието, то се изписва
точно както е формулирано, но не непременно със същата употреба на главни
букви и същата пунктуация. При съкращаване на дълги допълнения към
заглавието, изпускане на
дати, цифри и др. и изписването на очевидни
типографски грешки се следват указанията от 1.1.5.
1.4.5.3 Сведение за допълнение към заглавието, представено върху заглавната
страница преди основното заглавие (напр. авантитул) може да бъде посочено след
основното заглавие, ако това е възможно от езикова или друга гледна точка. Когато
това не е възможно, авантитулът може да бъде посочен в област 7 (вж 7.1.2).
1.4.5.4 Когато на заглавната страница има повече от едно сведение за допълнение
към заглавието и тези сведения се включват в описанието, те се изписват в
съответствие с типографското оформление или с тяхната последователност.
Например:
Lorraine, information, encadrement : LIEN : bulletin trimestriel
1.4.5.5 Паралелни заглавия и паралелно допълнение към заглавието
1.4.5.5.1 Когато на заглавната страница има едно или повече паралелни заглавия и
допълнения към заглавието на повече от един език и/или азбука и те се включват в
описанието, всяко сведение за допълнение към заглавието следва заглавието, с
което е лингвистично свързано. Сведенията за допълнение към заглавието, които
не се отнасят до основното заглавие или паралелните заглавия може да бъдат
посочени в област 7 (вж 7.1.2).
Например:
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
Български фолклор : Списание за фолклорист., етноложки и антроположки
изследвания = Bulgarian Folklore : J. of folkloristics, ethnology and
anthropology
1.4.5.5.2 Когато на заглавната страница има едно или повече паралелни заглавия и
те се включват в описанието, но сведението за допълнение към заглавието е само
на един език и/или азбука, допълнението към заглавието се посочва след
последното паралелно заглавие.
Например:
Brecht heute = Brecht today : Jahrbuch der Internationalen BrechtGesellschaft
1.4.5.5.3 Когато няма паралелно заглавие, но върху заглавната страница са
представени сведения за допълнение към заглавието на повече от един език и/или
азбука, в описанието може да се посочи сведението на езика и/или азбуката на
основното заглавие. Когато този критерий е неприложим, може да се посочи
първото представено върху заглавната страница сведение. Може да се посочат и
другите сведения, като всяко от тях се предшества от интервал, знак за равенство,
интервал.
Например:
L’Europe laitière : annuaire international des produits laitiers =
Internationales Jahrbuch der Milchprodukte = international
directory of dairy products
Swiss cycling journal : offizielles Organ / Schweiz. Radfahrer-Bund SRB
= Оrgane officiel / Fédération cycliste suisse = Оrgane ufficiale
/ Federazione ciclistica svizzera
1.4.6 Когато е необходимо за идентифициране или се прецени, че е от значение за
ползвателите на каталога, след основното заглавие или паралелното заглавие към
което се отнася, оградено в квадратни скоби, се посочва допълнение към
заглавието, което не е представено на заглавната страница.
Обикновено, когато такова сведение се включва в описанието, то се посочва в
област 7 (вж 7.1.2).
Например:
Civitas : [Monatsschrift des Schweizerischen Studentenvereins = revue
mensuelle de la Société des étudiants suisses = rivista mensile

della Società degli studenti svizzeri]
1.4.7 Общи и подчинени заглавия
При продължаващ ресурс, чието основно заглавие се състои от общо и
подчинено(и) заглавие(я) (вж 1.1.5.2), когато в описанието се включва допълнение
към заглавието, отнасящо се до основното заглавие, то се посочва след цялото
основно заглавие.
Когато в описанието се включват отделни сведения за допълнение към заглавието,
те се посочват след заглавията към които се отнасят.
Например:
Revue de l’U.E.R. Cahier A, Technique : publication bimestrielle
Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français
paraissant tous les mercredis. 1ère partie, Bibliographie
officielle : publications reçues par le Service du dépôt légal
Periodica polytechnica : contributions to international technical
sciences published by the Technical University of Budapest.Transportation
engineering
Publications of the Institute. Historical studies. Series III,
Renaissance Europe : texts and commentaries
1.4.8 Промени
Продължаващи издания. Когато допълнението към заглавието е посочено в
областта на заглавието и сведенията за отговорност и в последващи броеве или
части тази информация се промени, различията се уточняват в забележка, ако се
прецени, че те са от значение за ползвателите на каталога (вж 7.1.3). В противен
случай може да бъде включена забележка, че допълнението към заглавието се
променя (вж 7.1.3) или да се игнорира промяната.
Интегриращи ресурси. Когато допълнението към заглавието е посочено в
областта на заглавието и сведенията за отговорност и в последващи итерации тази
информация се промени, описанието се променя и се прави забележка за
промяната, ако се прецени, че тя е от значение за ползвателите на каталога.
1.5 Сведения за отговорност
1.5.1 За всеки обект (лице или колективен орган), отговорен или съдействащ за
създаването на интелектуалното или художествено съдържание на описвания
продължаващ ресурс или за неговото реализиране, може да се посочи сведение за
отговорност. Задължителни са само сведенията, в които се назовават лицата и/или
органите с първична отговорност. Други сведения за отговорност се включват
когато са необходими за идентифициране или се прецени, че са от значение за
ползвателите на каталога.

1.5.2 Сведението за отговорност може да се отнася до обекти като:
автори на текстове, редактори, съставители, преводачи, илюстратори
автори на адаптации на съществуващо произведение, независимо дали на
същия носител като оригинала или на друг носител.
лица, събиращи различни данни
организации (колективни органи) или лица, спонсориращи дейността на
горепосочените
Библиографската агенция може да предпочете да не отбелязва като сведение за
отговорност имената на лицата, които са редактори на продължаващите издания. В
такива случаи, имената се посочват в забележка, ако се прецени, че са от значение
за ползвателите на каталога (вж 7.1.4). Сведения, свързани с лица - издатели на
издания със заместващи се листове се отбелязват като сведения за отговорност
когато се прецени, че са от значение за ползвателите на каталога.
Например:
/ compiled and edited by Malcolm Evans and Martin Standord
1.5.3 Сведението за отговорност може да бъде в различни форми:
1.5.3.1 То може да се състои от име(на) на лице(а) или колективен орган или органи
със или без свързваща дума или кратък израз, посочващ ролята на лицето или
колективния орган (вж и 1.5.3.6).
Например:
Villas, pavillons et nouveaux villages / dir. Jean-Paul Rouleau
Prace polonistyczne / Јódzkie Towarzystwo Naukowe
Health news on film / B.H.I.
1.5.3.2 То може да се състои от израз, който не съдържа име, когато този израз
отразява интелектуален принос или е значим от друга гледна точка.
Например:
College yearbook / compiled and edited by the graduating class
1.5.3.3 То може да включва съществително или израз, който съдържа

съществително, както и име(на), когато този израз посочва ролята на лицето или
колективния орган
Например:
Soviet Union / text by the Central Intelligence Agency ; maps by Rand McNally
Други съществителни или изрази, които съдържат съществително, обикновено се
третират като допълнение към заглавието (вж 1.4.2, 1.5.3.10)
1.5.3.4 То може да включва подробности, отнасящи се до други елементи на
описанието (напр. оригинално заглавие), когато те са езиково неразделна част от
сведението за отговорност
1.5.3.5 То може да се състои от сведения, отнасящи се до притурки и други
допълнения, ако те са представени върху заглавната страница (вж и 1.5.4.3)
1.5.3.6 То може да се състои от име(на) на колективен орган, спонсорирал
продължаващия ресурс, ако колективният орган е упоменат върху заглавната
страница и връзката между спонсора и продължаващият ресурс е изрично посочена
(или може да бъде изразена чрез прибавяне на подходяща дума или кратък израз).
Например:
Proceedings of the ... Annual Symposium on Reduction of Costs in HandOperated Glass
Plants / presented by West Virginia University ; sponsors, Consolidated Gas
Supply
Corporation, West Virginia University College of Engineering, West Virginia
Section of the American Ceramic Society
Когато името на спонсориращия орган е неразделна част от сведение за изданието
(например. предшествано е от израз като "публикувано за ...."), то се включва в
област 4
1.5.3.7 Сведение, което не е свързано с отговорност за интелектуалното или
художествено съдържание на продължаващия ресурс, не се счита за сведение за
отговорност. Сведения като мото, посвещения, патронаж или награди, се пропускат
или се посочват в област 7 (вж 7.1.4.1).
1.5.3.8 Име на отговорен обект, което присъства в описанието като езиково
неразделна част от друг негов елемент (например, като част от основното заглавие,
вж 1.1.3.5 ; като част от допълнение към заглавието, вж 1.4.2; като част от
издателските данни, данните за разпространението и т.н., вж област 4) не се

посочва като сведение за отговорност.
В допълнение на това, ако основното заглавие включва само част от името на
издаващия орган, а на заглавната страница е дадена другата част, като сведение за
отговорност се посочва последната.
Например:
Skrifter fra Nordisk institut / Odense universitet
Когато сведението за отговорност не е върху заглавната страница, но може да се
намери в описвания продължаващ ресурс, то може да се посочи в област 1,
оградено в квадратни скоби, или в област 7. Когато е взето извън продължаващия
ресурс, то се посочва в област 7 (вж 7.1.4.1).
1.5.3.9 Име на колективен орган, което присъства на заглавната страница, но
функцията на органа не е уточнена и не може да бъде определена от описвания
продължаващ ресурс или от другаде, не се посочва като сведение за отговорност.
Вместо това името се посочва в област 7 (вж 7.1.4.1).
1.5.3.10. Сведение за отговорност, което е интегрирано в допълнението към
заглавието се записва като допълнение към заглавието (вж 1.4.2).
Например:
The greenwood tree : newsletter of the Somerset and Dorset Family History
Society
1.5.4 Едно или повече сведения за отговорност
1.5.4.1 Едно сведение за отговорност се посочва, когато на установения източник
на информация е изписано само едно сведение. В това сведение могат да бъдат
упоменати повече от едно лица или колективни органи, ако са представени като
изпълняващи едни и същи функции или, въпреки че имат различни функции,
имената им са свързани със съюз.
Например:
R.L.C.’s museum gazette / compiled and edited by Richard L. Coulton
with the assistance of voluntary aid
1.5.4.2 Повече от едно сведение за отговорност се посочва когато са изписани
няколко сведения, както и когато повече от едно лице или колективен орган са
представени като изпълняващи различни функции и сведенията не са свързани със
съюз.

Например:
Documents de vulgarisation pratique / Centre national coopératif
agricole de traitement antiparasitaire ; dir. technique, Marcel
Bonnefoi
1.5.4.3 Сведение за отговорност, което се отнася до притурки и други приложения
или придружаващи материали (вж 1.5.3.5), представени в описвания продължаващ
ресурс, но не върху заглавната страница, може да бъде посочено в област 7 (вж
7.1.4.2 ; вж и 5.4.2)
1.5.5 Представяне на данните
1.5.5.1 Сведението за отговорност се изписва така, както е представено в
продължаващия ресурс
1.5.5.2 Сведение за отговорност взето от източник в продължаващия ресурс,
различен от заглавната страница или заместителя на заглавната страница, се
посочва в квадратни скоби в област 1 или в област 7 (вж 7.1.4)
Например:
The independence : Canadian independent labour news / [Canadian Union
of General Employees]
Наука за гората = Forest Science / БАН. Институт за гората
Сведение за отговорност, взето извън продължаващия ресурс се посочва в област 7
(вж 7.1.4.1)
1.5.5.3 Когато в едно сведение за отговорност се представят няколко лица или
колективни органи (вж 1.5.4.1), броят на изписаните имена се определя от
библиографската агенция. Когато се изписват няколко имена, те се отделят със
запетаи или, ако е подходящо, се използват свързващи думи. Когато се прибавят
свързващи думи, те се заграждат в квадратни скоби. Пропуснати имена се
заместват с многоточие и израза “et al.” или негов еквивалент на друг език или
азбука в квадратни скоби.
Например:
Enquête de conjoncture régionale : situation économique et perspectives
dans le Sud-Ouest / Centre d’expansion Bordeaux Sud-Ouest,
Institut national de la statistique et des études économiques,
Institut d’économie régionale du Sud-Ouest
Saarbrücker Universitätsreden / herausgegeben von der Universität des

Saarlandes und der Vereinigung der Freunde der Universität des
Saarlandes
Quarterly report / prepared by U.S. Department of Agriculture, Forest
Service [and] Soil Conservation Service [and] U.S. Department of
the Interior, National Park Service, Region 2
Studien zur Poetik und Geschichte der Literatur / herausgegeben von
Hans Fromm ... [et al.]
1.5.5.4 Когато имената на лица или органи в сведението за отговорност са в пократка от пълната форма, например във формата на акроним, развитата форма
може да бъде посочена в област 7 (вж 7.1.4.1)
1.5.5.5 Инициали, означаващи членство в дружества, академични степени и др. и
сведенията за заемани постове и квалификации, следващи името на лицето, се
изписват когато са лингвистично необходими и когато чрез тях се идентифицира
лицето или се установява неговата дейност. Във всички други случаи инициалите и
пр. не се считат за част от сведението за отговорност и се пропускат.
1.5.5.6 Сведение за отговорност, което на заглавната страница предшества
основното заглавие се описва след основното заглавие и допълнението към
заглавието, освен ако не е езиково свързано с тази информация (вж 1.5.3.8).
Оригиналното място на сведението за отговорност може да бъде посочено в област
7.
1.5.5.7 Сведение за отговорност, което включва името на колективен орган,
изразено в йерархична форма се изписва във формата и реда, дадени в
продължаващия ресурс
Например:
Inventaire des périodiques étrangers et des publications en série
étrangères reçus en France / Bibliothèque nationale, Centre
bibliographique national
Serie de culturas mesoamericanas / Universidad Nacional Autónoma de
México, Instituto de Investigaciones Históricas
Biographies et conférences / Centre international de dialectologie
générale près l’Université catholique de Louvain
1.5.5.8 Когато сведението за отговорност няма езикова връзка със заглавието към
което се отнася, името на лицето или на колективния орган се посочват след косата
черта.

Например:
Catálogos de escritores médicos españoles / Universidad de Salamanca
1.5.5.9 Когато връзката между сведението за отговорност и заглавието не е ясна,
може да се добави свързваща дума или кратък израз в квадратни скоби.
1.5.5.10 Когато се посочват повече от едно сведения за отговорност, тяхната
последователност се съобразява с типографското оформление или с изписването им
на заглавната страница, без да се взима предвид степента на отговорност, означена
в различните сведения. Когато сведенията не са взети от заглавната страница, те
трябва да бъдат посочвани в логически ред, ако той може да се установи и да бъдат
заградени в квадратни скоби.
1.5.5.11 Паралелни заглавия и паралелни сведения за отговорност
1.5.5.11.1 Когато заглавната страница съдържа едно или повече паралелни заглавия
и/или паралелни сведения за допълнение към заглавието, както и когато сведенията
за отговорност са на повече от един език и/или азбука, всяко сведение за
отговорност, ако се посочва в описанието, следва заглавието или допълнението към
заглавието, с което то е езиково свързано.
Например:
Statistical yearbook / Statistical Office of the United Nations =
Annuaire statistique / Bureau de statistique des Nations Unies
Сведения за отговорност, които не се отнасят до основното заглавие или
паралелното(ите) заглавие(я), могат да бъдат посочвани в област 7 (вж 7.1.4.1).
1.5.5.11.2 Когато заглавната страница съдържа едно или повече паралелни заглавия
и/или паралелни сведения за допълнение към заглавието, но сведението за
отговорност е само на един език и/или азбука, то се изписва след последното
паралелно заглавие или паралелно допълнение към заглавието, ако се посочва в
описанието.
Например:
Bieler Jahrbuch = Annales biennoises / Herausgeber Bibliotheksverein
Biel
1.5.5.11.3 Когато няма паралелно заглавие, но сведенията за отговорност,
представени върху заглавната страница са на повече от един език и/или азбука, в
описанието се посочва сведението, което е на езика и/или азбуката на основното
заглавие. Когато този критерий не може да се приложи, изборът на сведението се
съобразява с типографското оформление или с последователността на сведенията

на заглавната страница. Може да се посочат и останалите сведения, като всяко от
тях се предшества от интервал, знак за равенство, интервал.
Например:
Bibliographica belgica / Commission belge de bibliographie = Belgische
commissie voor bibliografie
1.5.5.12 Съкратени сведения за отговорност
1.5.5.12.1 Когато името на колективен орган е представено на заглавната страница
като част от основното заглавие, като част от паралелното заглавие или като част
от допълнението към заглавието, в съкратена (непълна) форма, или като акроним
или група от инициали, то може да бъде повторено в неговата развита форма като
сведение за отговорност. Ако развитата форма е представена в описвания
продължаващ ресурс, но не се намира върху заглавната страница, тя се посочва в
квадратни скоби, а ако е взета извън продължаващия ресурс, може да бъде
посочена в област 7 (вж 7.1.4.1).
Например:
ALA bulletin / American Library Association
S.B.I.-rapport / udgivet af Statens bygge-forskningsinstitut
Nouvelles du C.C.E.-B.N.P. / [Comité central d’entreprise de la Banque
nationale de Paris]
Бюлетин – БСДП / Българска социалдемократическа партия
1.5.5.12.2 Когато основното заглавие се състои от името на колективен орган,
представено върху заглавната страница в съкратена (непълна) форма, развитата
форма може да се посочи като сведение за отговорност. Ако развитата форма е
представена в описвания продължаващ ресурс, тя се посочва в квадратни скоби, а
ако е взета извън продължаващия ресурс, може да бъде посочена в област 7 (вж
7.1.4.1).
Например:
A.C.O.A. / [Administrative and Clerical Officers’ Association]
CASH / [Consumer Association of South Humberside]
1.5.5.13 Общи и подчинени заглавия
При продължаващ ресурс с основно заглавие, съставено от общо(и) и подчинено(и)
заглавия (вж 1.1.5.2), сведението за отговорност, отнасящо се до основното

заглавие, се дава след основното заглавие като цяло. Индивидуални сведения за
отговорност се дават след заглавието(ята), към което(ито) се отнасят.
Например:
Teaching geology with computer software. North America / Bureau of
Education
Bulletin / Faculty of Archaeology. Supplement
Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches
d’histoire et de civilisation byzantines
Годишник на Висшите учебни заведения. Техническа физика /
Технически университет – София
1.5.6 Промени
Продължаващи издания. Когато лице или колективен орган, записани в
сведението за отговорност, са добавени или заличени в последващ брой или част и
тази промяна не изисква ново описание (вж 0.13.1.5), името на това лице или орган
се посочва в забележка или се прави забележка относно заличаването (вж 7.1.4).
Ако промяната е само в представянето на името на лицето или органа, забележка се
прави когато се прецени, че тя е от значение за ползвателите на каталога.
Значителни промени на името в сведението за отговорност (например, колективния
орган), при съчетание със заглавие, което е родов термин, налагат ново описание.
(вж 0.12.2.1)
Интегриращи ресурси. Ако лица или колективни органи, записани като сведение
за отговорност, се променят в последващи итерации, описанието се променя, за да
отрази последната итерация, а имената на предишните лица или органи се посочват
в забележка (вж 7.1.4.4).

2. ОБЛАСТ НА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДАНИЕТО
Съдържание
2.1 Сведение за изданието
2.2 Паралелно сведение за изданието (незадължителен)
2.3 Сведения за отговорност, отнасящи се до изданието
2.4 Допълнително сведение за изданието
2.5 Сведения за отговорност, свързани с допълнителното сведение за изданието
Модел за пунктуацията

А. Областта на характеристика на изданието се предхожда от точка, разстояние,
тире, разстояние (. – ).
B. Всяко паралелно сведение за изданието се предхожда от разстояние, знак за
равенство, разстояние ( = ).
C. Първото сведение за отговорност, отнасящо се до изданието (или с
допълнително сведение за изданието) се предхожда от разстояние, коса черта,
разстояние ( / ).
D. Всяко следващо сведение за отговорност, отнасящо се до изданието (или до
допълнително сведение за изданието) се предхожда от разстояние, точка и запетая,
разстояние ( ; ).
E. Допълнително сведение за изданието, което следва сведение за изданието или
сведение за отговорност, отнасящо се до изданието се предхожда от запетая,
разстояние (, ).
Примери
. – Сведение за изданието
. – Сведение за изданието = паралелно сведение за изданието
. – Сведение за изданието / сведение за отговорност
. – Сведение за изданието / сведение за отговорност ; второ сведение за
отговорност ; трето сведение за отговорност
. – Сведение за изданието / сведение за отговорност = паралелно сведение за
изданието / паралелно сведение за отговорност
. – Сведение за изданието, допълнително сведение за изданието
. – Сведение за изданието / сведение за отговорност, допълнително сведение за
изданието / сведение за отговорност

Установени източници на информация
Заглавната страница10, другите начални страници и библиографското каре
2.1 Сведение за изданието
2.1.1 Сведението за изданието се състои от термин, израз или група от символи,
които се отнасят до:
А) всичките екземпляри от продължаващия ресурс, които са определени в него
като съставни части на озаглавено или номерирано издание
или
Б) всичките екземпляри от продължаващ ресурс с определена форма на
представяне, които по своето интелектуално или художествено съдържание се
отличават значително от други екземпляри от същата форма на представяне,
независимо от това, дали в продължаващия ресурс има изрични сведения за това.
Сведението за изданието обикновено съдържа думата “издание” (или нейния
еквивалент на друг език) или подобен термин в съчетание с редно числително
(“второ издание”, “2nd edition” и т.н.) или термин, означаващ различие от други
издания (“ново издание”, “стандартно издание” и т.н.). Определянето на сведение
за изданието се съобразява с издателската практика в съответната страна (напр., в
някои страни сведения за “издание” съдържат информация за отпечатването).
2.1.2 Сведението за изданието се предава с термините, които са използвани в
описвания продължаващ ресурс. Когато не е взето от установения източник на
информация, то се загражда с квадратни скоби. Допуска се използването на
стандартни съкращения. Числителните, които са изписани с думи или други
означения, се предават с арабски цифри. Когато е необходимо за идентифициране
(виж 2.3.3), към сведението за изданието се добавя обяснителен израз.
Когато сведението за изданието се състои само или основно от символи или други
изразни средства, които не могат да се изразят с обичайните способи (виж 0.11),
символите се заместват с думи или цифри в квадратни скоби. Пояснение може да
се даде в област 7 (виж 7.2).
2.1.3 Когато в продължаващия ресурс не е отбелязано сведение за изданието, в
описанието може да се даде подходящо сведение за изданието, извлечено от
10

За заглавна страница се приема заместителят на заглавната страница винаги, когато изданието
няма заглавна страница. Това се отнася за всяко място в стандарта, където е употребено
словосъчетанието “заглавна страница”. Указания за установените източници на информация при
продължаващи ресурси от специални категории материали се намират в специализираните
стандарти за съответнвия материал. Напр., за продължаващо издание от картографски ресурси,
ISBD(CM), за продължаващо издание от звукозаписи, ISBD(NBM).

описвания продължаващ ресурс и заградено в квадратни скоби. Това сведение не
може да представлява общо или специфично означение на материал (виж 2.1.5.2).
То се предава на езика на заглавната страница в съответствие с изискванията в
2.1.2.
Например:
. – [Ed. de Grenoble]
2.1.4 Примери за някои видове сведения, предавани като сведения за изданието:
2.1.4.1 Сведения, означаващи озаглавено и/или номерирано издание, препечатка
или поправено издание на продължаващия ресурс като цяло.
Например:
. – Joint ed.
. – 2nd ed.
. – Reprint ed.
. – Annual cum. ed.
При продължаващи издания сведенията, които означават номерация, означения или
хронологично покритие на томовете (напр., 1st ed., 1916 ed.) се посочват в област 3.
2.1.4.2 Сведения за локално издание
Например:
. – Northern ed.
. – Overseas ed.
. – Московский вечерний вып
2.1.4.3 Сведения за издание със специализирано предназначение
Например:
. – Ed. pour le médecin
. – Managers’ ed.
2.1.4.4 Сведения за формат на физическото представяне
Например:
. – Airmail ed.
. – Braille ed.
. – Large print ed.
. – Library ed.
. – Microform ed.
. – Student software ed.
2.1.4.5 Сведения за издание на определен език

Например:
. – English ed.
. – Ed. française
2.1.4.6 Сведения, посочващи, че в продължаващия ресурс cа включени притурка
или приложение
Например:
. – Ausg. mit Supplementen
. – [With supplements] in four languages
2.1.5 Като сведения за изданието не се посочват следните видове сведения:
2.1.5.1 Сведения, които означават номерация или хронологично покритие. Тези
сведения се включват в област 3 (вж 3.1.1).
2.1.5.2 Сведения, които означават обща или специфична категория на материала,
когато не фигурират на заглавната страница. Видът на материала се посочва като
общо означение за материал в област 1 и/или като специфично означение за
материал в област 5 (вж 1.2 и 5.1)
2.1.5.3 Сведения, които означават периодична редакция или честота на
актуализиране (например, Rev. ed. issued every 6 months).
2.1.6 Промени
Продължаващи издания. Когато в последващи броеве или части е добавено,
пропуснато или променено сведение за изданието и се прецени, че това е от
значение за ползвателите на каталога, в област 7 (вж 7.2.2.1) се прави забележка за
тези промени, освен в случаите когато добавянето, пропускането или промяната са
резултат от значително изменение, което налага ново описание (вж 0.12).
Интегриращи ресурси. Когато в изданието е настъпила значителна промяна се
прави ново описание (вж 0.12.3.1). Когато изменението е незначително, описанието
се коригира и ако се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога, в
област 7 се прави забележка за промените (вж 7.2.2.2).
2.2 Паралелно сведение за изданието (незадължителен)
Когато сведенията за изданието в продължаващия ресурс са на повече от един език
и/или азбука, посочва се сведението на езика и/или азбуката на основното заглавие.
Когато този критерий не може да бъде приложен, посочва се сведението за
изданието, което е изтъкнато чрез типографското оформление или е на първо
място. Допуска се посочване на паралелно(и) сведение(я) за изданието.

Например:
. – Canadian ed. = Ed. canadienne
2.3 Сведения за отговорност, отнасящи се до изданието
2.3.1 В сведенията за отговорност, отнасящи се до изданието могат да се посочат
лица или колективни органи и дейности (например, редактор на ново издание) или
да се назоват лице или колективен орган, които носят отговорност за подготовката
на съпроводителни материали, допълнения и др. към ново издание.
2.3.2 В съответствие с указанията в 1.5, сведенията за отговорност, отнасящи се до
описваното издание се посочват в описанието, когато са взети от заглавната
страница на описвания продължаващ ресурс. Когато се вземат от друго място на
продължаващия ресурс, те могат да се посочат в област 2 в квадратни скоби или в
област 7. В област 7 може да се включи забележка за сведения за отговорност,
получени от източник извън продължаващия ресурс. (вж 7.2.1)
2.3.3 Сведенията за отговорност, отнасящи се до описваното издание (според
описанието им в 2.3.2), в които не се назовава или идентифицира по друг начин
лице или колективен орган, се посочват като част от сведението за изданието (вж
2.1.2) Подобни сведения често представляват обяснителни изрази.
2.3.4 Допуска се посочването на паралелни сведения за отговорност, отнасящи се
до изданието, предшествани от разстояние, знак за равенство, разстояние.
2.4 Допълнително сведение за изданието
2.4.1 Допълнително сведение за изданието се посочва:
А) когато в описваният продължаващ ресурс има сведение, което изрично го
определя като принадлежащ към издание в изданието или към еквивалентно на
първото посочено издание
или
Б) когато ресурсът се различава значително по съдържание от други разновидности
на по-голямо издание, към което принадлежи.
Например:
. – English ed., 2nd ed.
2.4.2 Допълнителните сведения за изданието се представят в съответствие с
указанията в 2.1.2 и 2.1.3.
2.4.3 Допуска се допълнително сведение за изданието, което назовава непроменена
разновидност.

2.4.4 Допуска се посочване на паралелни допълнителни сведения за изданието,
предшествани от разстояние, знак за равенство, разстояние.
2.5 Сведения за отговорност, свързани с допълнителното сведение за
изданието
2.5.1 Сведенията за отговорност, свързани с допълнителното сведение за изданието
се представят в съответствие с указанията в 2.3.
2.5.2 Паралелни сведения за отговорност, свързани с допълнителното сведение за
изданието се посочват, предхождани от разстояние, знак за равенство, разстояние.

3. ОБЛАСТ НА СПЕЦИФИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
МАТЕРИАЛА (ИЛИ ВИДА НА ИЗДАНИЕТО)

НА

Уводна бележка
Тази област съдържа данни, характерни само за определена категория материали
или определен вид издания. Тя се използва за регистриране на хронологична
информация и/или номерация при продължаващите ресурси, както и за
регистриране на математически данни за материали включени в ISBD(CM), за
описание на специалните музикални форми за материали включени в ISBD(PM) и
за описание на основни характеристики на даден електронен източник за
материали включени в ISBD(ER).
Когато продължаващият ресурс принадлежи едновременно към категория материал
и вид на изданието, за които се използва област 3 (напр. електронно продължаващо
издание), тази област може да се повтаря.
Когато област 3 се повтаря, на първо място се поставя онази област 3, която е
свързана с тематичното съдържание на продължаващият ресурс (напр. информация
за мащаб на картографски материал); областта 3, която е характерна за
продължаващите издания (информация за номерация), се дава последна. Между
тях се поставят всички други видове област 3 (напр. означение за ресурса при
електронни ресурси).
. – Мащаб 1:650,000 (W 94°3ґ–W 88°49ґ/N33°1ґ–N 28°55ґ). – 1981. – Партитура и отделни партии. – № 1. – Електронни текстови данни. – Т. 3, № 4 (април 1996). – Различни мащаби. – Електронни картографски данни. – № 1-

Съдържание
3.1 Номерация
3.2 Специален музикален формат (Ноти)
3.3 Математически данни (Картографски материали)
3.4 Вид и размер на ресурса (Електронни ресурси)
Пунктуационен модел
Всяко отделно прилагане на тази област се предшества от точка, разстояние, тире,
разстояние (. - ).
3.1 Номерация11
Уводна бележка
Областта на номерацията се състои от номерата и/или датите на първия и/или
последния брой или част, чието основно заглавие, е посочено в област 1. Такава
информация обикновено не се прилага за интегриращите източници.
Датите, посочени в област 3 могат да бъдат или да не бъдат идентични с годините
на издаване, посочени в област 4.
Когато описанието се прави по междинен брой или част, номерацията на първия
и/или последния брой или част може да бъде посочена в област 3 в квадратни
скоби, ако е намерена в друг източник. Ако няма източник за номерацията на
първия и/или последния брой или част, всяка информация за първия и/или
последен брой или част може да бъде посочвана в област 7 (вж 7.3.2). Когато няма
източник за номерацията нито на първия, нито на последния брой или част, тази
област се изпуска. Когато описанието не е основано на първия и/или последния
брой или част, информация за използвания(ите) брой(еве) или част(и) се посочва в
област 7 (вж 7.10.1).
Данни за номерация, различни от отнасящите се до първия и/или последния брой
или част, също могат да бъдат посочвани в област 7 (вж 7.3.1, 7.3.4).
Пунктуационен модел за номерация
А. Тире (-), поставено след номера и/или датата на първия брой или част на
продължаващото издание, свързва тази номерация с номера и/или датата на
последния брой или част от продължаващото издание, или посочва, че то
продължава да излиза. Когато се посочва само номерът и/или датата на последния
брой или част, той се предшества от тире (-).
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Номерата и датите, представени в област 3 не трябва да се смесват с номерата и датите, с които се
представят служебните данни за конкретна колекция и които могат да бъдат различни за отделните
колекциии. Международният стандарт за библиографско описание на продължаващи ресурси
(ISBD(CR) не предвижда включване на служебни данни в описанието, но допуска включването им в
забележка.

Б. Когато има номер и дата на даден брой или част, датата се посочва в кръгли
скоби ( ( ) ) след номера, освен ако номерът не е подразделение на датата (вж
3.1.3).
В. Втората и всяка следваща система на номерация, използвана в едни и същи
броеве (двойна номерация), се предшества от интервал, знак за равенство, интервал
( = ).
Г. Номерът на първия брой или част от нова поредица в номерацията, в който не е
включено сведение за новата поредица, се предшества от разстояние, точка и
запетая, разстояние ( ; )
Д. Означението за всяка нова поредица в номерацията се предшества от разстояние,
точка и запетая ( ; ), разстояние, а неговата номерация се предшества от запетая,
разстояние (, )
Примери
Дата на първия брой или част - дата на последния брой или част
Дата на първия брой или частНомер на първия брой или част-номер на последния брой или част
Номер на първия брой или частНомер на първия брой или част (дата на първия брой или част)-номер
на последния брой или част ( дата на последния брой или част)
Номер на първия брой или част (дата на първия брой или част)-номер на последния брой или част (дата на последния брой или част)
Номер на първия брой или част - номер на последния брой или част = друг
номер на първия брой или част-друг номер на последния брой или част
Номер на първия брой или част-номер на последния брой или част ; номер на
първия брой или част от нова поредица в номерацията-номер на нейния последен
брой или част
Номер на първия брой или част-номер на последния брой или част ; сведение
за нова поредица (ако има такова), номер на нейния първи брой или част-номер на
нейния последен брой или част

Установен източник
Целият продължаващ ресурс, национални библиографии
3.1.1 Представяне на данните
3.1.1.1 Данните за номерацията се представят във формата и последователността
посочени в броя или частта, освен когато арабските цифри са заместени с други
цифри или с числителни, изразени в езикова форма. Такива се посочват с
означението за брой или част, ако има такова, или техния еквивалент в стандартна
съкратена форма. Стандартните съкращения се използват вместо думи.
Например:
. – Bd. 1-

. – 2e trim. 1973-

. – Vol. 1-

. – 1969-

. – Pt. 1-

. – 1. köt.-

. – 15 Jan. 1970-

. – 1974 febr.-

. – Mai 1972-

. – 1980/1981-

. – 1916 ed.Непълни, неточни или неправилно изписани данни се попълват или коригират като
в квадратни скоби се добави липсващият(ите) елемент(и) или се посочи правилната
форма. (вж и 0.10).
Например:
. – [19]76. – Vol. 1 ([19]83). – 1986 [i.e. 1968]. – Vol. 20 [i.e. 21] (1846)3.1.1.2 Дати, които не са представени според Грегорианския календар се изписват
така, както са посочени в установения източник на информация. Съответстващите
дати по грегорианския календар се добавят в квадрратни скоби, ако не са посочени
в продължаващия ресурс.

Например:
. – 1353 [1979]. – N° 1 (22 haha 85 E.P. [27 oct. 1957]). – N° 1 (3 niv. an 6 [23 déc. 1797])3.1.2 Когато броевете или частите на едно продължаващо издание са
идентифицирани посредством номер или дата, посочват се номерата или датите на
първия брой или част.
Например:
. – Vol. 1. – Bd. 1. – 1925. – 19363.1.3 Когато броевете или частите на едно продължаващо издание са
идентифицирани посредством номер и дата, посочват се и двата елемента, които са
представени в първия брой или част. Номерът предшества датата.
Например:
. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971). – Vol. 1 (1960). – Год.1, № 1 (ян. 1992) –
. – Год. 1 (2003) Когато обаче, номерът е подразделение на датата, той обикновено се посочва след
нея.
Например:
. – 1971, no. 1 (Jan. 1971). – 1967, no. 1. – [19]85, 1Пояснение: В изданието номерацията е представена като 1-85
. – 1992, № 1 (ян. 1992) –

. – 2005, № 1 –
3.1.4 Когато едно продължаващо издание е продължение на едно или повече други
продължаващи издания (вж 7.2), посочва се номерът и/или датата на първия брой
или част, който носи новото основно заглавие.
Например:
. – Bd. 5 (1957/63). – 6 (1963)3.1.5 Когато в един брой или част има означения на повече от един език и/или
азбука, в област 3 се посочва означението, представено на езика и/или азбуката на
основното заглавие, или когато не може да се приложи този критерий, първото
означение. Може да се посочи и паралелното означение, предшествано от
разстояние, знак за равенство, разстояние.
Например:
или

. – Vol. 20. – Vol. 20- = T. 20- = Bd. 20-

3.1.6 Когато системата за номериране на описвания (те) брой(еве) или част(и) е
една, но съдържа повече от една номерация и/или дати от различни календари, в
област 3 се посочват всички цифри и означения.
Например:
. – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)- = Nr. 1. – Vol. 6, no. 2 = Vol. 13, no. 3 (Mar. 1969). – Т. 1, № 1 (лято 1995) - = № 1
Пояснение: Всеки брой
предшестващи заглавия

продължава

номерацията

на

двете

. – 1976, broj 1 (1 siecanj = 1 jan.). – N° 1 (13 sept. 1797 = 27 fruct. an 7)3.1.7 Когато се описва продължаващо издание, което е престанало да излиза,
номерът и/или датата на последния брой или част се посочва след номера и/или
датата на първия брой или част. Ако номерът и/или датата на първия брой или част
не са известни, посочва се само номерът и/или датата на последния брой или част.
Например:
. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1971)-vol. 5, no. 12 (Dec. 1975)

. – Bd. 1-Bd. 70
. – 1971, no. 1 (Jan. 1971)-1975, no. 12 (Dec. 1975)
. – [19]85, 1-[19]93, 3
. – Bd. 5 (1957/63)-Bd. 6 (1964/70)
. – Bd. 1, Nr. 1 (Frühling 1970)-Bd. 6, Nr. 3 (Winter 1975) = Nr. 1-Nr.
24
. – årg. 38, n:r 4 (26. mars 1892)
. – N° 188 (22 oct. 1796 = 1er brum. an 5)-n° 500 (4 sept. 1797-18 fruct.
an 5)
. – N° 1 (15 clinamen 77 E.P. [6 avr. 1950])-n° 28 (1er absolu 85 E.P. [8
sept. 1957])
. – Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989)
Пояснение: Публикуван е само този брой
. – Год. 1, № 1 (ян. 2003) – год. 3, № 12 (дек. 2005)
. – Т. 1 – Т. 18
. – 1987 – 1993
. – 1992, № 1 (ян. 1992) – 1998, № 12 (дек. 1998)
. – Т. 1 (1978/1979 – Т. 2 (1979/1980)
3.1.8 Когато едно продължаващо издание приеме нова поредица на номерацията,
без да се променя основното заглавие, номерацията на новата поредица се посочва
след номерацията на първата поредица. Обикновено, за да се посочи, че се има
пред вид нова поредица на номерацията, а не ново продължаващо издание,
продължаващото издание се означава като "нова серия", "втора серия" и т.н.
Сведението за новата поредица, ако има такова, предшества нейната номерация.
Например:
. – Bd. 1 (1962)-Bd. 6 (1967) ; n.F., Bd. 1 (1968). – Vol. 1, no. 1 (Jan. 1941)-vol. 4, no. 5 (May 1950) ; n.s., vol. 1, no. 1
(June 1950)-vol. 2, no. 12 (May 1952)
. – Vol. 1, no. 1 (Mar. 1950)-vol. 4, no. 5 (Aug. 1954) ; Dec. 1954. – Vol. 1 (1921)-vol. 19 (1939) ; n.s., vol. 1 (1946)-vol. 30 (1975) ; vol.
50 (1976)-

. – Vol. 1, no. 1 (Nov. 23, 1936)-vol. 73, no. 25 (Dec. 29, 1972) ; vol. 1,
no. 1 (Oct. 1978). – 31 Mar. 1961-26 Sept. 1969 ; year 1, no. 1 (1 Oct. 1969). – t. 12, 40/41 (jan.-juil. 1962)-t. 27, 103 (dec. 1977) ; nuova serie, 1-2
(sett. 1978). – 1-v. 101 ; new ser., v. 1. – Год. 1, № 1 (ян. 1990) – год. 5, № 6 )юни 1996)
. – Год. 1, № 1 (юли 1996) – год.2, № 12 (юни 1998)
3.1.9 Когато се описва подсерия или приложение/притурка с подчинено заглавие
(вж 1.1.5.2), в област 3 се посочва номерацията на подсерията или на
приложението/притурката. Номерацията на основната серия се посочва в област 6,
или ако това е неприложимо, в област 7 (вж 7.3.3, 7.6.3) се дава забележка за
номерацията отнасяща се до основната серия или до основния продължаващ
източник
Например:
Dunántúli tudományos gyыjtemйny. Series geographica
Пояснение:
В област 3: . – 31. sz.
В област 6: . – (Dunántúli tudományos gyújtemény; 58 sz.)
3.1.10 При описание на факсимилно издание или други фотографски репродукции,
елементите на област 3 са номерата и датите от оригиналното продължаващо
издание.
3.1.11 Без означение в първия брой или част
Ако в първия брой или част на продължаващото издание липсва каквато и да било
номерация, но моделът за означаване проличава от следващите броеве или части, за
първия брой или част се попълва номерация, съобразена с този модел. Когато няма
информация за означенията на следващите броеве или части, за първия брой и/или
част се посочва [No. 1] – (или неговото съответствие на езика на основното
заглавие) или хронологично означение, като се прецени, кое е по-подходящо за
случая.
Например:
. – [Pt. 1]Пояснение: Следващите броеве са номерирани като Part 2,Part 3
. – [No. 1]-

. – [1968]Пояснение: Годишен доклад за който хронологичното означение е
по-подходящо
3.2 Специален музикален формат (Ноти)
3.2.1 Специфичното сведение за ноти означава специалния музикален формат на
едно произведение, като го разграничава от останалите формати на същото
произведение.
3.2.2 За записване на специални музикални формати се следват указанията в област
3 на ISBD(PM).
3.3 Математически данни (Картографски материали)
3.3.1 Областта на математическите данни дава информация за мащаба, проекцията,
координатите и равноденствието в едно картографско произведение.
3.3.2 За записване на математически данни се следват указанията в област 3 на
ISBD(СM).
3.4 Вид и размер на ресурса (Електронни ресурси)
3.4.1 Областта за вид и размер на ресурса описва основните характеристики на
един електронен ресурс. Тези характеристики включват: (а) означение за вида на
ресурса и (б) информация за размера на ресурса. Тази област е задължителна за
електронен ресурс, който се ползва чрез отдалечен достъп. Тя може да бъде
посочена и за електронен ресурс, който се ползва чрез локален достъп.
3.4.2 За записване на данни за вида и размера на ресурса се следват указанията в
област 3 на ISBD(ER).

4. ОБЛАСТ НА ИЗДАТЕЛСКИТЕ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ДР.

ДАННИ,

ДАННИ

ЗА

Уводна бележка
В тази област могат да бъдат включени всички лица или организации с
отговорност за физическото производство и разпространението на продължаващия
ресурс.
Съдържание
4.1 Място на публикуване и/или разпространение

4.2 Име на издателя и/или разпространителя
4.3 Сведение за функцията на разпространителя
4.4 Година на издаване и/или разпространяване
4.5 Място на отпечатване или производство
4.6 Име на печатаря или производителя
4.7 Дата на отпечатване или производство
Модел на пунктуацията
А. Областта на издателските данни, данните за разпространението и др. се
предшества от точка, разстояние, тире, разстояние (. - ).
B. Всяко второ или следващо място се предхожда от разстояние, точка и запетая,
разстояние ( ; ).
C. Всяко име се предхожда от разстояние, двоеточие, разстояние ( : ).
D. Паралелната информация се предхожда от разстояние, знак за равенство,
разстояние ( = ).
E. Сведението за функцията на разпространителя, допълнено от каталогизатора, се
загражда в квадратни скоби ( [] ).
F. Годината се предхожда от запетая, разстояние (, ).
G. Тирето след годината на издаване на първите брой, част или итерация на
продължаващия ресурс свързва тази година с годината на последните брой, част
или итерация на продължаващия ресурс или посочва, че ресурсът продължава да
излиза.
H. Мястото на отпечатване или производство, името на печатаря или
производителя и датата на отпечатване или производство се заграждат в кръгли
скоби ( ( ) ). Вътре в скобите се използва пунктуацията, посочена в B, C и F.
Примери
. - Място на издаване : име на издател, година
. - Място на издаване ; място на издаване : име на издател, година (място на
отпечатване : име на печатницата, година)
. - Място на издаване : име на издателя ; място на издаване : име на издателя,
година
. - Място на издаване = паралелно сведение за място на издаване : име на издателя,
година

. - Място на издаване : име на издател = паралелно сведение за място на издаване :
паралелно сведение за име на издател, година
. - Място на разпространение : име на разпространител [функция], година (място
на производство : име на производител, година)
. - Място на издаване : име на издател, година (място на отпечатване : име на
печатницата)
Установен източник
Ресурсът като цяло
4.0 Издателските данни се отнасят до описвания продължаващ ресурс. При
описание на факсимилно издание или други фотографски, микрографски или
дигитални копия, в областта на издателските данни, данните за разпространението
и др. се посочват издателските данни на копието. Издателските данни на оригинала
се посочват в област 7 (вж 7.2.4.2).
За интегриращите ресурси, годините на издаване на първата и/или последната
итерации се посочват в област 4, а другите години се посочват в област 7 (вж
7.4.2.2).
4.1. Място на издаване и разпространение
4.1.1 Мястото на издаване и/или разпространение е името на град или друго
населено място, свързано в продължаващия ресурс с името на издателя (или на
основния издател, ако са посочени повече от едно имена) или разпространителя (вж
4.2). Когато не е назован издател или разпространител, това е мястото където е
издаден или разпространяван продължаващият ресурс.
4.1.1 Когато е известно, че в продължаващия ресурс е представена невярна
информация, могат да се добавят корекции, заградени в квадратни скоби (вж 0.10)
или да се посочат в област 7 (вж 7.4.1).
4.1.3 Когато с името на един и същ издател или разпространител са свързани
повече от едно място, посочва се мястото, което е отличено чрез типографското
оформление. Когато няма различие в оформлението, се посочва името на мястото,
което е представено първо.(вж и 4.2.1). Ако няма различие в оформлението и
местата не са представени последователно, посочва се мястото, за което се
прецени, че е от значение за ползвателите на каталога.
4.1.4 Допуска се посочване на второ или следващо място.
4.1.5 Когато се пропуска второто или следващото място, това може да бъде
посочено чрез израза "и т.н.", заграден в квадратни скоби или неговия еквивалент
на друга азбука (вж и 4.2.3).

Например:
.– Lausanne [etc.] : Payot
4.1.6 Когато се посочват имената на повече от един издател, мястото на издаване за
всеки издател се посочва непосредствено преди името му, освен ако то не е същото
като мястото на издаване пред името на първия назован издател.
4.1.7 Когато са посочени едновременно и издател и разпространител, мястото на
разпространение се посочва, ако е различно от мястото на издаване.
4.1.8 Мястото на издаване и/или разпространение се посочва в правописната форма
и граматическия падеж, в които е представено в продължаващия ресурс.
Например:
. – V Praze
4.1.9 Когато се прецени, че е необходимо за идентифициране, към мястото на
издаване или разпространение като определение се прибавя име на страна, щат и
т.н. Ако е представено на установения източник на информация, то се загражда в
кръгли скоби, а ако е взето от от друг източник, се загражда в квадратни скоби.
Например:
. – London (Ontario)
. – Cambridge [England]
. – Cambridge (Mass.)
. – Santiago [Chile]
Когато се прецени, че е необходимо за идентифициране, към наименованието на
мястото, може да се прибавен и пълния адрес на издателя или разпространителя,
заграден в кръгли скоби.
Например:
. – Paris (66, avenue de Versailles, 75016)
4.1.10 Когато се прецени, че е необходимо за идентифициране, се добавя
алтернативна или коригирана версия на името на мястото, заградена в квадратни
скоби.
Например:
. – Christiania [i.e. Oslo]
4.1.11 Когато името на мястото на издаване или разпространение е представено в

продължаващия ресурс на повече от два езика или азбуки, посочва се формата на
името на езика или азбуката на основното заглавие.
Ако този критерий е неприложим, посочва се формата на името, отличена чрез
типографското оформление, а когато няма разлика в типографското оформление, се
посочва името, което е представено на първо място.
4.1.12 Допуска се посочване на паралелни сведения, предшествани от разстояние,
знак за равенство, разстояние ( = ). Ако такива не са посочени, пропускането им не
се означава.
Например:
. – Genf = Genève
4.1.13 Когато мястото на издаване или разпространение е известно, но не е
представено в продължаващия ресурс, името на населеното място или града се
добавя в квадратни скоби. Ако не е сигурно или е неизвестно, името на населеното
място или града се добавя в квадратни скоби, последвано от въпросителен знак.
Например:
. – [Hamburg ?]
. – [Трявна ?]
4.1.14 Когато името на града не може да бъде посочено, посочва се името на щата,
провинцията или държавата, като се спазват указанията за имената на градовете.
Например:
. – Canada
Пояснение: Известно като място на издаване; представено е в
установения източник
. – [Surrey]
Пояснение: Известно като място на издаване; представено е извън
установения източник
. – [Guatemala?]
Пояснение: Предполагаемо, но неустановено място на издаване
4.1.15 Когато не може да бъде посочено място, в прави скоби се добавя
съкращението "s.l." (sine loco), “б.м.” (без място) или неговия еквивалент на друга
азбука.
Например:
. – [S.l.]
. – [Б.м.]

4.1.16 Промяна на мястото на издаване и/или разпространение
4.1.16.1 Продължаващи издания. Когато мястото на издаване и/или
разпространение се променя в следващи броеве или части, в забележка се посочва
последното място (вж 7.4.2.1), ако е необходимо за идентифициране или по други
причини се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога.
4.1.16.2 Интегриращи ресурси. Когато мястото на издаване и/или
разпространение се променя в следващи итерации, описанието се променя и в
забележка се посочва предишното място (вж 7.4.2.2), когато е необходимо за
идентифициране или по други причини се прецени, че е от значение за
ползвателите на каталога.
4.2 Име на издател и/или разпространител
4.2.1 Когато в продължаващия ресурс е назован повече от един издател, се посочва
името, което се отличава по типографско оформление или ако в типографското
оформление няма разлика, името, което е представено на първо място. Ако имената
не се различават типографски и не са представени в поредица, посочва се името, за
което се прецени, че е от най-значимо за ползвателите на каталога (вж и 4.2.7).
4.2.2 Допуска се посочване на втори и следващ издател.
4.2.3 Когато вторият или следващ издател са пропуснати, това може да се означи
със съкращението “etc.”, "и др." или неговия еквивалент на друга азбука, заградено
в квадратни скоби (вж и 4.1.5).
Например:
. – Lausanne : Payot [etc.]
4.2.4 Когато в установения източник на информация са представени имената на
издателя и на разпространителя, може да бъде посочено и името на
разпространителя. Когато името на разпространителя е представено в друг
източник, то може да бъде посочено в област 7 (вж 7.4.1). Ако е назован само
разпространителя, той задължително трябва да бъде посочен.
4.2.5 Името на издателя или разпространителя може да бъде посочвано в съкратена
форма, ако тя е разбираема и може да се идентифицира недвусмислено.
4.2.6 Когато името на издателя или разпространителя е представено в област 1 в
пълна форма, в област 4 може да бъде повторена пълната форма, съкратена форма,
или друга идентифицираща фраза. Съкратените форми, използвани вместо пълната
форма не се заграждат в квадратни скоби, дори когато не са представени в
установения източник на информация.

Например:
Liste des pйriodiques reзus au Centre national des recherches
agronomiques. – Versailles : C.N.R.A.
Доклади на Българската академия на науките. – София : БАН
4.2.7 Когато името на издател или разпространител е представено в
продължаващия ресурс на повече от един език и/или азбука, посочва се формата на
името на езика или азбуката на основното заглавие. Ако този критерий е
неприложим, се посочва формата на името, която се отличава по типографско
оформление или ако в типографското оформление няма разлика, се посочва името,
което е представено на първо място.
4.2.8 Допуска се посочване на паралелни сведения, предшествани от разстояние,
знак за равенство, разстояние. Ако такива не са посочени, пропускането им не се
означава.
Например:
. – Bern : Bundeskanzlei = Chancellerie fйdйrale
4.2.9 Името на печатаря не се посочва като заместител на името на неизвестен
издател или разпространител. Когато обаче, лице или колективен орган обединява
дейностите по отпечатване или производство и издаване или разпространение или
когато отговорността е неустановена, назованият печатар се приема и за издател.
Например:
. – London : Oxford University Press
. – Paris : Imprimerie nationale
. – София : Университетско издателство Св. Климент Охридски
4.2.10 Когато не може да бъде посочено нито едно име като издател или
разпространител, заградено в квадратни скоби се добавя съкращението “s.n.” (sine
nomine), "б.и." (без име) или неговият еквивалент на друга азбука.
Например:
. – [S.l. : s.n.]
. – [Б.м. : б.и.]
. – London : [s.n.]
4.2.11 Промяна на името на издателя и/или разпространителя
4.2.11.1 Продължаващи издания. Когато името на издателя или разпространителя
се променя в следващи броеве или части, в забележка се посочва името на
последния издател или разпространител (вж 7.4.2.1), ако е необходимо за

идентифициране или по други причини се прецени, че е от значение за
ползвателите на каталога.
4.2.11.2 Интегриращи ресурси. Когато името на издателя и/или разпространителя
се променя в следващи итерации, описанието се променя с отразяване на
последната итерация, а в забележка се посочва предишното(ите) име(на) (вж
7.4.2.2), когато е необходимо за идентифициране или по други причини се прецени,
че е от значение за ползвателите на каталога.
4.3 Сведение за функцията на разпространителя
4.3.1 Когато в установения източник на информация означението на функцията на
разпространителя е включено като неразделна част от сведението за изданието,
сведението се представя изцяло
Например:
. – Montréal : Editions HRW ; Paris : diffusion, A. Lecot
4.3.2 Когато функциите на разпространителя не са ясно формулирани, може да
бъде прибавена кратка дума или фраза, заградена в квадратни скоби, която да
посочва характера на дейността.
. – Cincinnati : National Directory Service ; Oxford : Vacation
Work [distributor]
. – London : Longman ; [Paris : A. Colin, distributor]
. – Ottawa : Oak Lane Software : Information Insights [distributor]
4.4 Дата на издаване и/или разпространение
4.4.1 Областта на издателските данни, данните за разпространението и др. съдържа
дати, свързани с историята на публикуването на продължаващия ресурс
4.4.2 Продължаващи издания. За продължаващите издания, датите на издаване са
годината(ите) на издаване на първия брой или част и на последния брой или част.
Те могат да съответстват на елементите посочени в област 3 или да бъдат
идентични с тях.
Посочва се датата на издаването на първия брой или част, последвана от тире.
Когато се описва едно завършено продължаващо издание, се посочват датите на
издаване на първия брой или част и на последния брой или част, разделени с тире.
Когато се описва завършено продължаващо издание, на което първият брой или
част не са представени, посочва се датата на издаване на последния брой или част,
ако е известна, предшествана от тире.

Например:
, 1965В област 3: Vol. 5, no. 7 (July 1963)- , 1936-1960
В област 3: Vol. 1, no. 1 (winter 1936)-vol. 24, no. 4 (winter 1959-60)
, -1896.
В област 3: -vol. 47, no. 121 (Aug. 29, 1896)
, 1962
В област 3: Бр. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10 окт. 1962 г.)
, 1989
В област 3: Vol. 1, pt. 1 (Dec. 1989); не са публикувани повече броеве
Когато описанието се прави по броеве или части, различни от първия и/или
последния брой или част, датите на издаване на първия и/или последният брой или
част могат да бъдат посочени в област 4, заградени в квадратни скоби, ако са
намерени в национална библиография или в друг източник или ако могат да бъдат
лесно установени (вж 4.4.8).
Ако датите на издаване на първия и/или последния брой или част не са
представени, в област 4 те се пропускат. В такъв случай, информацията за датите
на издаване може да бъде посочена в област 7 (вж 7.4.1)
4.4.3 Интегриращи ресурси. Като начална дата на издаване се посочва годината, в
която интегриращият източник е представен за първи път, ако тя е известна. Когато
се описва завършен интегриращ източник, се посочва и датата когато той спира,
ако е известна.
Издание със заместващи се листове. Началната дата на издаване, която се
посочва, е годината, в която изданието, преработката и т.н., е било публикувано за
първи път. Когато се описва завършено издание със заместващи се листове, като
дата на спиране се посочва датата, представена върху основния източник. Посочва
се и датата на последното осъвременяване, ако може да бъде лесно установена.
Например:
, 1990-1995 [last updated 1999]
4.4.4 Датите по Грегорианския календар се посочват с арабски цифри. Дати от
друго летоброене се посочват във вида, в който са представени в установения
източник на информация, а в квадратни скоби се добавя еквивалентната дата от
Грегорианския календар, ако може да бъде установена.
Например:
, 1374 [2000]
Когато в продължаващия ресурс са представени дати по различно летоброене,

посочват се всички дати, разделени от разстояние, знак за равенство, разстояние.
Например:
, an III-an IV = 1795-1796
4.4.5 Когато е известно, че датата представена в установения източник е
неправилна, тя се посочва така, както е представена, а в квадратни скоби се посочва
правилната дата.
Например:
, 1905 [i.e. 1950]-1970
4.4.6 Когато няма дата на издаване или разпространение, на нейно място се посочва
датата на регистриране на авторското право или датата на отпечатването. И в двата
случая се посочва видът на датата.
Например:
, 1960 printing, 1960 отпечатано, cop. 1970, авт. право 1970
За продължаващи издания на звукозаписи, датите на звукозаписа се представят
след означението “p” (phonogram) по следния начин:
Например:
, p 19854.4.7 Към датата на издаването или разпространението се добавя датата на
регистриране на авторското право, когато се прецени, че е тя е от значение за
ползвателите на каталога.
4.4.8 Когато няма дата на издаване или разпространение, дата на регистриране на
авторското право или дата на отпечатване, в квадратни скоби се посочва датата или
приблизителната дата на издаване, ако може да бъде лесно установена.
Например:
, [1969?], [196-], [ca. 1835]4.4.9 Отклонения в датите на издаване на продължаващия ресурс се посочват в
област 7 (вж 7.4.1)

4.5 Място на отпечатване или производство
и
4.6 Име на печатар или производител
4.5.1 и 4.6.1 Когато мястото на отпечатване или производство и името на печатаря
или производителя са представени в продължаващия ресурс, те трябва да бъдат
посочени задължително, ако мястото на издаване или разпространение и името на
издателя или разпространителя са неизвестни. Ако информацията е взета извън
продължаващия ресурс, тя се загражда в квадратни скоби.
Например:
, 1974- ([Manchester : Unity Press])
. – [S.l. : s.n.], 1980- (Asnières : Kopp et Lahure)
, 1998 – ([Варна : ИК Свят-01 ООД])
. - [Б. м. : б. и.], 1998 – (Кюстендил : Утро 90)
4.5.2 и 4.6.2 Когато мястото на отпечатване или производство и името на печатаря
или производителя са представени в продължаващия ресурс, те могат да бъдат
посочени като допълнение или към мястото на издаване или разпространение, или
към името на издателя или разпространителя или и към двете.
4.5.3 и 4.6.3 Когато са посочени няколко места на отпечатване или производство и
няколко имена на печатари или производители се използва същата пунктуация,
както в случаите с няколко места на издаване или разпространение и няколко
имена на издатели и разпространители.
4.7 Дата на отпечатване или производство
4.7.1 Когато датата на отпечатване или производство е посочена вместо датата на
издаване или разпространение (вж 4.4.7), тя не се повтаря тук.
4.7.2 Датата на отпечатване или производство може да бъде посочвана и когато тя
се различава от известни, вече посочени дати (дата на издаване или
разпространение или дата на регистриране на авторското право
4.7.3 Датата на отпечатване или производство може да бъде посочена или като
елемент след името на печатаря или производителя или самостоятелно. В
последния случай към датата може да бъде добавена дума или кратък израз за
пояснение.
Например:
. – Budapest : Akadémiai K., 1977- (Debrecen : Alföldi Ny., 1978- )

. – Paris : F. Nathan, 1976 (printed in 1977) . – София : Медицина и физкултура, 1980 (отпечатано през 1981) –
4.8 Промени
4.8.1 За промени в мястото на издаване и/или разпространение се спазват
указанията в 4.1.16, а за промени в името на издателя и/или разпространителя
указанията в 4.2.11.

5. ОБЛАСТ НА ФИЗИЧЕСКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Съдържание
5.1 Специфично означение за материал и обем
5.2 Други сведения за физическата характеристика
5.3 Размери
5.4 Сведения за съпроводителен материал (незадължителен)
Модел за пунктуацията
А. Областта на физическата характеристика се предшества от точка, разстояние,
тире, разстояние (. - )
B. Другите сведения за физическата характеристика се предшестват от разстояние,
двоеточие, разстояние ( : ).
C. Сведението за размера се предшества от разстояние, точка и запетая, разстояние
( ; ).
D. Сведението за съпроводителен материал се предшества от разстояние, знак
плюс, разстояние ( + ).
E. Обемът, другите сведения за физическата характеристика и размерите на
съпроводителния материал се заграждат в кръгли скоби ( ( ) ), ако са посочени.
Примери
. - Специфично означение за материал и обем : други сведения за
физическата характеристика ; размери + сведение за съпроводителен
материал (обем на съпроводителния материал : други сведения за
физическата характеристика на съпроводителния материал ; размери
на съпроводителния материал).
. - Специфично означение за материал и обем

Установен източник
Ресурсът като цяло
5.1 Специфично означение на материала и обем
5.1.1 Специфичното означение за материал идентифицира категорията материали,
към която принадлежи продължаващият ресурс и се посочва на език, избран от
библиографската агенция (вж и 2.1.5.2).
5.1.2 За завършени продължаващи ресурси, специфичното означение на материала
се предшества от броя на библиографските единици, като се използват арабски
цифри.
5.1.3 Печатни продължаващи издания. Печатното продължаващо издание според
указанията в ISBD(M) се описва, като се използва подходящо специфично
означение за материал: "том", "брой" или "част" или еквивалентен на него термин
на езика на библиографската агенция. Означенията се посочват в техните
стандартни съкратени форми. Когато продължаващите издания са в процес на
публикуване или не е възможно да се определи броят на библиографските единици
за продължаващи издания, които са престанали да излизат, се посочва само
специфичното означение за материал.
Например:.

. – 90 vol.
. – 120 no.
. – 17 pties
. – vol.
. – pt.

5.1.4 Издания със заместващи се листове. Издание със заместващи се листове,
което е все още в процес на публикуване, се описва като т. (издание със
заместващи се листове) или като се използват еквивалентните термини на езика
на библиографската агенция. Завършено издание със заместващи се листове се
описва съответно като 1 т. (издание със заместващи се листове), 2 т. (издание със
заместващи се листове) и т.н. или като се използват еквивалентните термини на
езика на библиографската агенция.
Например:.

. – 3 vol. (loose-leaf)

5.1.5 Непечатни продължаващи ресурси. Непечатен продължаващ ресурс се
описва според указанията в ISBD, който отговаря на вида на материала

Например:

. – 33 microfiches - микрофиши
. – 5 filmstrips - диафилм
. – sound discs - аудио дискове
. – electronic tape cassettes - електронни касети
. – 3 microfilm reels - микрофилмови ролки

5.2 Други сведения за физическата характеристика
Когато се посочва информация за други сведения за физическата характеристика,
се спазват указанията в ISBD, който отговаря на вида на материала
Например:.

. – 3 microfilm reels : ill. - 3 микрофилмови ролки : илюстрации /ил./
. – vol. : ill., maps - том : ил., карти
. – no. : plans - номер : планове
. – 33 microfiches : chiefly ill. - 33 микрофиша : главни ил.
. – 15 vol. : ill. (some col.) - 15 том : ил. /some col./
. – videocassettes : sd., col. - видеокасети : звукови, col.
. – sound discs : 33 1/3 rpm, stereo - аудио дискове : 33 1/3 rpm,
стерео
. – electronic optical discs : col. ; 12 cm - електронни оптични дискове
: col; 12 см

Информация за други сведения за физическата характеристика може да бъде
посочвана в област 7 (вж 7.5).
5.3 Размери
Когато се посочва информация за размери, се следват указанията в ISBD, който
отговаря на вида на материала
Например:

. – vol. : ill., maps ; 18 cm
. – no. ; 21 x 30 cm
. – videocassettes : sd., col. ; 1/2 in.

. – sound discs : 33 1/3 rpm, stereo ; 30 cm
Когато размерите на продължаващия ресурс се променят, в област 5 или в област 7
може да се посочат по-малкият или най-малкият размер и по-големият или найголемият размер, разделени от тире или в област 7 да се включи забележка, че
размерите на броевете, частите или итерациите варират (вж 7.5).
5.4 Сведение за съпроводителен материал (незадължително)
5.4.1 Когато се записва информация за съпроводителен материал, се спазват
указанията в ISBD, който отговаря на вида на материала
Например:

. – vol. : ill. ; 31 cm + weekly price list - том : ил. ; 31см + седмична
ценова листа
. – vol. : ill. ; 28 cm + electronic disks (sd., col. ; 9 cm) - том. : ил.; 28 см
+ електронни дискове /звук, col.; 9см./
. – 47 vol. : ill., maps ; 27 cm + 114 microfiches (11 x 15 cm) - 47 том :
ил., карти ; 27 см + 114 микрофиша /11 х 15см /

5.4.2 Заглавието и сведението за отговорност на съпроводителния материал (напр.
притурка) или други негови характеристики могат да бъдат посочени в област 7
(вж 7.5; вж и 1.5.4.3).
5.4.3 Съпроводителният материал може да бъде описан и самостоятелно, чрез
забележка в област 7 или чрез метода за описание на много нива ( вж Приложение
А)

6. ОБЛАСТ НА СЕРИЯТА
Уводна бележка
Област 6 се използва само когато всички броеве, части или итерации на
продължаващия ресурс са публикувани (или са предвидени за публикуване) в една
и съща серия или подсерия. В други случаи сведението(ята) за серията или
подсерията може да се посочват в област 7 (вж 7.6.1).
Когато всички броеве, части или итерации на продължаващия ресурс са
публикувани (или са предвидени за публикуване) в повече от една и съща серия
или подсерия областта се повтаря. Последователността на сведенията се определя
от реда, в който се предпочитат източниците на информация за тази област. Когато
източниците са равностойни, последователността се съобразява с разположението
на информацията в предпочетения източник.

Основното заглавие на серията и подсерията отговаря на основното заглавие в
библиографското описание на самата серия или подсерия, ако тя е описана като
продължаващ ресурс. За всички уговорки относно основното заглавие вж област 1
(вж и 0.3.3.1).
Съдържание
6.1 Основно заглавие на серия и подсерия
6.2 Паралелно заглавие на серия и подсерия
6.3 Допълнение към заглавието на серия и подсерия
6.4 Сведения за отговорност, отнасящи се до серия или подсерия
6.5 Международен стандартен номер на продължаващото издание за серия или
подсерия
6.6 Номерация в серията или подсерията
Модел за пунктуацията
А. Областта на серията се предхожда от точка, разстояние, тире, разстояние (. – ).
Б. Всяко сведение за серия или за подсерия се загражда в кръгли скоби ( ( ) ).
В. Второ и всяко следващо сведение за серия или подсерия се предхожда от
разстояние.
Г. Всяко паралелно заглавие се предхожда от разстояние, знак за равенство,
разстояние ( = ).
Ж. Първото сведение за отговорност се предхожда от разстояние, коса черта,
разстояние ( / ).
З. Всяко следващо сведение за отговорност се предхожда от разстояние, точка и
запетая, разстояние ( ; ), освен когато се прецени, че сведенията са обединени в
един израз.
И. Международният стандартен номер на продължаващото издание се предхожда
от запетая, разстояние (, ).
Й. Номерацията в серията или подсерията се предхожда от разстояние, точка и
запетая, разстояние ( ; ).
К. Означението за част или подсерия или подчинено заглавие, което следва общо
заглавие се предхожда от точка, разстояние (. ).
Л. Подчинено заглавие, което следва означение за част или подсерия се предхожда
от запетая, разстояние (, ).

Примери
. – (Първа серия) (Втора серия)
. – (Първа подсерия) (Втора подсерия)
. – (Основно заглавие на серията / сведение за отговорност, отнасящо се до серията
; номерация в серията)
. – (Основно заглавие на серията : допълнение към заглавието на серията / сведение
за отговорност, отнасящо се до серията ; номерация в серията)
. – (Основно заглавие на серията, ISSN ; номерация в серията)
. – (Основно заглавие на серията, ISSN ; номерация в серията = паралелна
номерация в серията)
. – (Основно заглавие на подсерията = Паралелно заглавие на подсерията, ISSN ;
номерацията в подсерията)
. – (Основно заглавие на серията, ISSN ; номерация в серията = Паралелно заглавие
на серията, ISSN ; паралелна номерация в серията)
. – (Заглавие на серията. Заглавие на подсерията ; номерация в подсерията)
. – (Заглавие на серията. Заглавие на подсерията / сведение за отговорност,
отнасящо се до подсерията, ISSN на подсерията ; номерация в подсерията)
Установен източник
Заглавна страница на серията, аналитична заглавна страница, корица, колонтитул,
глава, редакционни страници, библиографско каре, други части на продължаващия
ресурс
6.1 Основно заглавие на серия и подсерия
6.1.1 Основното заглавие на серията или подсерията се посочва така, както е дадено
на установения източник на информация.
Например:
. – (Acta Universitatis Stockholmiensis)
. – (Lecture notes in artificial intelligence)
Забележка в област 7: Основната серия: Lecture notes in computer science

. – (Национална библиография на Република България)
Когато заглавието на подсерията е подчинено, основното заглавие на подсерията се
съставя от заглавието на основната серия, следвано от означението за подсерия
и/или заглавието на подсерията. Заглавието на основната серия не се повтаря в
област 7.
Например:
. – (Collection Armand Colin. Section de droit)
. – (Acta Universitatis Carolinae. Philologica)
6.1.2 Изборът и представянето на основното заглавие на серията или подсерията се
правят в съответствие с указанията в област 1 (вж 1.1.4-1.1.5).
6.1.3 Когато ключовото заглавие на серията или подсерията се различава от
основното заглавие, то се посочва в забележка (вж 7.6.4).
6.2 Паралелно заглавие на серия и подсерия
Когато основното заглавие на серията или подсерията е представено в описваните
брой, част или итерация на повече от един език и/или азбука, може да се посочи(ат)
паралелно(и) заглавие(я) на серията или подсерията (вж и 1.3.3.1). Паралелните
заглавия на серии или подсерии се включват в описанието когато са необходими за
идентифициране или се прецени, че са важни за ползвателите на каталога.
Например:
. – (Материалы к познанию фауны и флоры СССР = Contributiones pro fauna
et flora URPSS = Contributions а la connaissance de la faune et la flore de
l’URSS = Proceedings on the study of the fauna and flora of the USSR)
. – (Национална библиография на Република България = The Bulgarian
National Bibliography = Национальная библиография Республики Болгарии)
6.3 Допълнение към заглавието на серия и подсерия
6.3.1 Допълнение към заглавието или паралелно допълнение към заглавието, които
се отнасят до серията или подсерията се посочват когато са необходими за
идентифициране или се прецени, че са важни за ползвателите на каталога.
Например:
. – (Collection I.P.N. : les industries, leurs productions, leurs

nuisances)
6.3.2 Сведението за изданието, което се отнася до серията или подсерията се
приема за допълнение към заглавието. То се посочва според указанията в област 2.
Например:
. – (Sammlung Göschen : 2. Ausg.)
6.4 Сведения за отговорност, отнасящи се до серия или подсерия
Когато основното заглавие на серията или подсерията е родов термин, първото
сведение за отговорност е задължително.
Например:
. – (Mededeling / Instituut voor Toegepast Biologisch Onderzoek in de
Natuur)
При други случаи, първото и следващите сведения за отговорност се посочват, ако
са представени на установения източник на информация и когато са необходими за
идентифициране или се прецени, че са важни за ползвателите на каталога. Допуска
се посочване на паралелни сведения за отговорност, като всяко от тях се предхожда
от разстояние, знак за равенство, разстояние ( = ).
6.5 Международен стандартен номер на продължаващото издание за серия или
подсерия
Международния стандартен номер на продължаващото издание (ISSN), който се
отнася до серия или подсерия се посочва, ако е известен, и се представя според
съответния стандарт (вж и 8.1.2).
Например:
. – (Actualités scientifiques et industrielles, ISSN 0365-6861)
. – (Национална библиография на Република България. Серия 4, ISSN 03239764)
В случаите когато заглавието на подсерията е подчинено на основната серия, ISSN
на основната серия се пропуска, но може да се посочи в област 7. (вж 7.6.2).
Например:
. – (Dunántúli tudományos gyüjtemény. Series historica, ISSN 0475-9923)
Забележка в област 7: ISSN на основната серия: ISSN 0475-9915

6.6 Номерация в серията или подсерията
6.6.1 Когато всички броеве, части или итерации на един продължаващ ресурс имат
един и същ номер в рамките на серия или подсерия, този номер се посочва в
сведението за серията заедно с означението на броя, частта или итерацията (т., № и
т.н.), ако то е отбелязано.
Номерацията в серията или подсерията се посочва с термините, с които е
представена на установения източник на информация. Допуска се използване на
стандартни съкращения. Цифрите, представени по друг начин или изписани с думи
се заместват с арабски.
Например:
. – (Public Health Service publication ; no. 1124)
В случай на подчинена подсерия, номерацията на серията се пропуска, а в област 7
може да се посочи подходяща забележка или съотношението между номерацията
на основната серия и номерацията на подсерията (вж 7.6.3).
6.6.2 Когато номерацията на серията или подсерията се променя в течение на
публикуването на продължаващия ресурс, това може да се посочи в област 7 (вж
7.6.3).
6.6.3 Ако номерацията е представена на повече от един език, тя се посочва след
основното или паралелното заглавие на съответния език.
6.6.4 Когато броевете, частите или итерациите са означени с няколко системи на
номерация, посочват се всички номерации (вж 3.1.6).

7. ОБЛАСТ НА ЗАБЕЛЕЖКИТЕ
Уводна бележка
Забележките могат да се отнасят до всеки аспект на библиографската история и
физическото представяне на описвания продължаващ ресурс и до неговото
съдържание.
Поради своето естество, забележките не се изброяват изчерпателно, а се групират в
категории, отговарящи на областите на ISBD(CR). Извън забележките, отнасящи се
до тези области, може да съществуват и забележки, свързани с описанието на
продължаващия ресурс, които не отговарят на никоя от областите на ISBD(CR),
например, забележки за характера, обхвата и т.н. Забележките могат да служат за
свързване на описанието на един продължаващ ресурс с описанието на друг
продължаващ ресурс или с описанието на монографичен ресурс.
При осъществяване на връзки с други продължаващи ресурси се предпочита и

препоръчва в цитирането на заглавията на другите продължаващи ресурси да се
посочва ключовото заглавие и ISSN. Когато те не са известни, другият
продължаващ ресурс се цитира чрез неговото основно заглавие или, по
изключение, във форма, съответстваща на контекста на изработването на записа по
ISBD(CR) (например, редната дума и заглавието, под които продължаващият
ресурс е описан в каталога на библиотеката). При осъществяване на връзки с
монографични ресурси, тези ресурси се цитират с основното си заглавие и
сведението за отговорност, ако има такова. Забележките и подреждането им са
задължителни, само в случаите, когато това е посочено изрично (при условие, че
подобна информация съществува). Две или повече забележки могат да се обединят
в една, по преценка на библиографската агенция.
Например:
Забележка:

Описанието по: Т. 1, № 2 (summer 1966); основното
заглавие взето от корицата

За информация относно забележките, отнасящи се до определен вид материали
(например, електронни списания) виж стандарта за описание на съответния
материал (напр., ISBD(ER)).
Във всички случаи, когато по причина на промяна на заглавието на продължаващия
ресурс се определят ново ключово заглавие и нов ISSN, посочването на забележки
за историята на ресурса и свързаното(ите) с нея ключово(и) заглавие(я) и ISSN е
задължително.
Съдържание
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11

Сведение за периодичност
Забележки за областта на заглавието и сведението за отговорност
Забележки за областта на изданието и библиографската история на
продължаващия ресурс
Забележки за областта на номерацията
Забележки за областта на издателските данни, данни за разпространението и
др.
Забележки за областта на физическата характеристика
Забележки за областта на серията
Забележки за съдържанието
Забележки за международния стандартен номер и условията на
разпространяване
Забележки за характера, обхвата и т.н.
Забележки за описваната физическа единица
Други забележки

Модел на пунктуацията
Всяка забележка се отделя от следващата с точка, разстояние, тире, разстояние(. – ).

Когато забележките са посочени на отделни редове, тази пунктуация се замества с
точка.
Препоръчва се, там където е подходящо, в текста на самите забележки да се
прилага установената пунктуация за областите 1-6. Например, заглавието се отделя
от сведението за отговорност с разстояние, коса черта, разстояние ( / ).
Когато в областта на забележките са посочени ключовото заглавие и ISSN, те се
свързват с разстояние, знак за равенство, разстояние ( = ), а когато са посочени
основно заглавие и ISSN, ISSN се предхожда от запетайка, разстояние (, ).
Установен източник
Всички източници
7.0 Сведение за периодичност
Когато периодичността не е посочена в област 1, се прави (задължително)
забележка за периодичността на изданието или за периодичността на
осъвременяването на интегриращия ресурс.
Например:
Двуседмично
Нередовно
Месечно (броевете за м. юли и август – обединени)
Осъвременява се текущо
Четири пъти на тримесечие
Всяка трета седмица през учебната година
Когато периодичността е посочена в област 1, тя може да бъде повторена в
забележка, ако е необходимо да се представи допълнителна информация.
Например:
Седмично (10 броя на семестър)
Заглавие: The Mac weekly
В забележка може да се посочват промени в периодичността на продължаващия
ресурс.
Например:
Тримесечно от 1975, № 1-

7.1 Забележки за областта на заглавието и сведението за отговорност
7.1.1 Забележки за основното заглавие
7.1.1.1 При печатните продължаващи ресурси, в забележка (задължително) се
посочва източникът на основното заглавие, ако то е взето от заместител на
заглавната страница. При продължаващи ресурси, които не са в печатна форма,
източникът на основното заглавие се посочва според указанията на стандарта за
описание на съответния материал.
Например:
Забележка: Основното заглавие взето от корицата
Забележка: Заглавието от подвързията
7.1.1.2 Забележки за разновидности на основното заглавие като корично заглавие,
заглавие на гърба, колонтитул, заглавие на допълнителна заглавна страница и др. се
посочват, когато се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
Например:
Забележка:

Заглавие на корицата: ...

Забележка: Заглавието на етикета на диска: Journal of the U.S.
House of Representatives
Основно заглавие:

Journal of the House of Representatives of the
United States
Забележка: Авантитул: Bizmap navigator
Основно заглавие: Singapore yellow pages with electronic maps
Забележка: Някои от броевете имат и заглавие на немски: Hobbes
OS/2 archiviert
Основно заглавие: Hobbes archived OS/2
Забележка: Заглавие на заглавната ивица: Antarctic Meteorology
Research Center home page
7.1.1.3 Когато основното заглавие се състои от или включва група от инициали или
акроним (вж 1.1.3.3), в забележка може да се посочи вариантна или развита форма,
взета от източник, различен от заглавната страница на описвания продължаващ
ресурс.
Например:
Основно заглавие: IRLS
Забележка: Развита форма на основното заглавие: Interrogation
recording and location system

Основно заглавие: K. en E.
Забележка: Развита форма на основното заглавие: Kantoor en
efficiency
Основно заглавие : АУБ – бюлетин
Забележка : Развита форма на основното заглавие : Американски
университет в България
Когато основното заглавие се състои от или включва цифри (вж 1.1.3.4), в
забележка може да се посочи развитата форма.
Например:
Основно заглавие: Le 01
Забележка: Развита форма на основното заглавие: Le zйro un
7.1.1.4 Когато основното заглавие се състои само от име на колективен орган, в
забележка може да се посочи описателна информация, взета извън описвания
продължаващ ресурс (вж 1.4.4).
Например:
Основно заглавие: City Theatre
Забележка: Програма за представленията през сезона
7.1.1.5 Промени на основното заглавие
7.1.1.5.1 Продължаващи издания. Значителните промени на основното заглавие
на продължаващите издания налагат ново описание. За забележки за значителни
промени на основното заглавие на продължаващото издание, които са следствие на
или предизвикват изменения в неговата библиографска история вж 7.2.
Забележки за незначителни промени12 на основното заглавие, които са станали след
първия или най-ранния брой или част, се посочват с номерацията на съответните
броеве или части, когато това е необходимо за идентифициране или ако се прецени,
че по друга причина това е от значение за ползвателите на каталога. Като
алтернатива се посочва в забележка, че основното заглавие се променя (вж 1.1.4.2).
Когато отделни броеве или части имат различни заглавия, това може да се посочи в
обща забележка.
Например:
Броевете от 1999- със заглавие: Annual report on pipeline safety
(Заглавие на най-ранния брой: Annual report of pipeline safety)
Броевете от януари 1928 - юли 1952 със заглавие: The magazine
12

В подобни случаи на незначителни промени в основното заглавие ключовото заглавие и ISSN не
се променят Вж Ръководство за ISSN, Ч.2

antiques; броевете от август 1952 – февруари 1971 със заглавие:
Antiques; броевете от март 1971- със заглавие: The magazine antiques.
(Заглавие на най-ранния брой: Antiques)
Някои броеве със заглавие: Viet-Nam bulletin
(Заглавие на най-ранния брой: Vietnam bulletin)
Някои броеве със заглавие: SLIS newsletter
(Заглавие на най-ранния брой: Newsletter)
Томовете за 1995- със заглавие: Tax strategies for corporate
acquisitions, dispositions, spin-offs, joint ventures, financings,
reorganizations, and restructuring (с незначително изменение)
(Заглавие на най-ранния брой: Tax strategies for corporate acquisitions,
dispositions, spin-offs, joint ventures and other strategic alliances)
Броевете от октомври-декември 1995—със заглавие: African woman
& health
(Заглавие на най-ранния брой: African women & health)
Заглавието е изменено незначително
От № 21 заглавие : Берковица Express
(до № 21 заглавие Берковица)
До 1997 г. излиза под заглавие Власт
(от 1997 г. заглавието е Космополит)
От № 11 заглавие Манифесто
(до № 11 заглавие Метрополис)
7.1.1.5.2. Интегриращи ресурси. Правят се забележки за предишни заглавия на
същия ресурс (вж 1.1.7.1)
Например:
История на заглавието: Australian industrial safety, health & welfare,
1979-март 1996
Предишни заглавия: Euroinfo international (прегледано на 10 май
1998); Telephone directories international (прегледано на 9 септември
1999)
7.1.1.5.3. Електронни продължаващи издания. Електронните продължаващи
издания с промяна в първоначалните заглавия се третират като интегриращи
ресурси и в забележка се посочва(т) придишното(ите) заглавие(я).

Например:
Всички броеве, публикувани по-рано под заглавие BMMR са
представени с текущото заглавие
7.1.2 В забележка могат да се посочват паралелни заглавия и сведения за
допълнения към заглавието от заглавната страница, когато тези сведения не могат
да бъдат интегрирани в област 1 на описанието (вж 1.3.3.1, 1.4.5.3 и 1.4.5.5.1) или
когато са прекалено дълги.
Например:
Броевете от юли-август 1962 – септември-октомври 1966 имат
паралелно заглавие на китайски:: Wen hua Броевете от октомври
1975- имат паралелно заглавие на английски: The half-yearly law
review (Паралелно заглавие на английски на по-ранни броеве: Law
quarterly review)
7.1.3 Когато в продължение на публикуването на описваното продължаващо
издание се променят паралелни заглавия и сведения за допълнения към заглавието,
в забележка с номерацията на съответните броеве или части се посочват
последователните паралелни заглавия и/или допълнения към заглавието, ако се
прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога (вж 1.3.4, 1.4.8). При
интегриращите ресурси в област 1 се посочва последното паралелно заглавие и
сведение за допълнение към заглавието, а предишната информация (включително
отсъствието на паралелно(и) заглавие(я) в предишни итерации) се посочва в
забележка, когато се прецени, че е от значение за ползвателите на каталога (вж
1.3.4, 1.4.8).
7.4 Забележки за областта на издателските данни, данни за разпространението
и др.
7.1.4.1 Тези забележки включват:
сведения за отговорност, взети извън описвания продължаващ ресурс (вж
1.5.3.8, 1.5.5.2);
вариантни или развити форми на имена на лица или колективни органи и
псевдоними (вж 1.5.5.4, 1.5.5.12.2);
сведения за лица или колективни органи, свързани с произведението, които
не могат да бъдат интегрирани в други области на описанието (например,
защото тяхната функция не е определена, вж 1.5.3.9);
Например:
Забележка: Броеве [1]- състав.: Truong Ky
сведения за лица или колективни органи, свързани с предишни издания, а не

с описваното издание;
паралелни сведения за отговорност, които не се отнасят нито до основното
заглавие, нито до някое от паралелните заглавия (вж 1.5.5.11.1).
Например:
Основно заглавие: Journal of the Professional Institute
Забележка: Пълното име на института: Professional Institute
of the Public Service of Canada
Основно заглавие: IRTU
Забележка: Развитата форма на основното заглавие:
International Road Transport Union
7.1.4.2 В забележка може да се посочват сведения за отговорност, които се отнасят
до притурки и други придружаващи материали, представени извън заглавната
страница на описвания продължаващ ресурс (вж 1.5.4.3).
7.1.4.3 В забележка може да се посочи източникът на сведение за отговорност,
представен извън заглавната страница на описвания ресурс.
7.1.4.4 Промени в сведенията за отговорност
Продължаващи издания. В забележка се посочват промените в сведението за
отговорност (включително незначителни изменения на формата на името на
колективен орган), които са настъпили след първия или най-ранния брой или част,
ако това е необходимо за идентифицирането на продължаващото издание или е
преценено, че по друга причина е от значение за ползвателите на каталога.
Измененията във формата на името на колективен орган се приемат за
незначителни13, например, когато са допустими от езикова гледна точка:
подмяна, добавяне или премахване на членове, предлози и съюзи;
промяна в правописа и пунктуацията, която не засяга значението;
промяна в окончание(я) на дума, например, от единствено в множествено
число;
промяна в последователността на елементите в името.
Интегриращи ресурси. В забележка се посочват предишни сведения за
отговорност, които вече не са представени в текущата итерация или в по-раншна
итерация са представени в различна форма, ако се прецени, че са от значение за
ползвателите на каталога. Когато промените са многобройни може да се направи
обща забележка.
13

В подобни случаи на незначителни промени на формата на името на колективен орган, когато
основното заглавие е родов термин ключовото заглавие и ISSN не се променят Вж Ръководство за
ISSN, Ч.2

Например:
Различни редактори
7.2 Забележки за областта на изданието и библиографската история на
продължаващия ресурс
7.2.1 Тези забележки се отнасят до източника и естеството на сведението за
изданието (вж 2.1.2)
В забележка (задължително) се посочва периодичната редакция на продължаващ
ресурс (вж 2.1.5.3).
Например:
Поправено издание излиза всеки 6 месеца
В забележка може да се посочи сведение за отговорност, отнасящо се до изданието,
взето извън описвания продължаващ ресурс.
7.2.2 Промени в областта на изданието
7.2.2.1 Продължаващи издания. Промените в областта на изданието, които са
станали след първия или най-ранния брой или част, се посочват в забележка, ако се
прецени, че са от значение за ползвателите на каталога (вж 2.1.6).
7.2.2.2 Интегриращи ресурси. В забележка се посочват най-ранните сведения за
изданието, които вече не фигурират върху текущата итерация или са дадени в
различна форма върху по-ранна итерация, ако се прецени, че са от значение за
ползвателите на каталога (вж 2.1.6).
7.2.3 Библиографска история. Ако е необходимо, могат да се посочат
подробности от библиографската история на описвания ресурс с номерация,
показваща връзката с друг(и) ресурс(и).
Например:
Попр. изд. на: Mental capacity : medical and legal aspects of the
aging.1977
7.2.4 Връзки с други продължаващи ресурси
Подробности за връзките на продължаващия ресурс с други продължаващи ресурси
и с други издания на продължаващия ресурс, включително предишни публикации
на препечатки и преиздания, се посочват както следва:

7.2.4.1 Преводи
Когато е известно, че описваният продължаващ ресурс е превод на друг
продължаващ ресурс и излиза след публикуването му, първата забележка в област 7
(задължително) съдържа заглавието (или, когато е подходящо, ключовото заглавие
и ISSN) на оригиналния продължаващ ресурс в следната форма:
Например:
Soviet radiochemistry
Забележка: Превод от: Radiohimiâ = ISSN 0033-8311
За издания на продължаващи ресурси, които излизат едновременно на различни
езици, вж 7.2.4.3
7.2.4.2 Репродукции
Когато описваният продължаващ ресурс е точно копие на друг продължаващ
ресурс, (например, факсимилна препечатка или друга фотографска (или
микрофотографска) репродукция на печатно заглавие, копие върху касета на
звукозапис от диск, копие на кинофилм върху видеолента, дигитална версия) това
се посочва в забележка (задължително) (вж 2.1.4.1, 3.1.10, 4.0). Ако заглавието на
оригиналния продължаващ ресурс се различава от заглавието на репродукцията,
посочват се мястото (местата) на издаване и името (имената) на издателя. Може да
се посочи и периодичността на оригиналния продължаващ ресурс.
Например:
Le banquet. – Reprod. [en fac-sim.]. – No 1 (mars 1892)-no 8 (mars
1893). – Genève : Slatkine, 1971. – 23 cm
Забележка: Препечатка на месечното издание, Paris : Librairie
Rouquette
Le pianiste : [journal spеcial, analytique et instructif]. – [Reprod.
en fac-sim.]. – 1 (1833/34)-2(1834/35). – Genève : Minkoff, 1972. – Portr.
; 31 cm
Забележка: Препечатка на месечното, по-късно двумесечното
издание, Paris : H. Lemoine
7.2.4.3 Ресурси с различни издания
Когато продължаващият ресурс е едно от две или повече издания, които се
различават частично по съдържание и/или език, посочва се наименованието на
другото(ите) издание(я). Ако наименованието на другото(ите) издание(я) не е
известно, прави се обща забележка. Обща забележка се прави и когато поради
големия брой на изданията на продължаващият ресурс не е подходящо те да се
посочват поименно.

Например:
Забележка: Издава се и като Early edition, 2-star edition, and 3-star
edition
Пояснение: Заглавието е описано като Final edition
Забележка: Издава се и като National edition
Пояснение: Описаното заглавие е City edition
Забележка: Сведението за изданието се отнася до телевизионни и
радио програми
Пояснение: Излиза в много издания с един и същ редакционен
материал. Телевизионните и радио програми отговарят
на конкретните географски области.
Забележка: Публикува се в много издания
Забележка: Публикува се и на френски и немски
Забележка: Издание на английски на: Bulletin critique du livre
français = ISSN 0007-4209
Пояснение: Основното заглавие е: New French books
Забележка: Броеве 46- достъпни и он лайн
7.2.4.4 Продължение
Когато описваният продължаващ ресурс е продължение на продължаващ ресурс,
публикуван по-рано, в забележка (задължително) се посочва заглавието (или
когато е подходящо ключовото заглавие и ISSN) на предишния продължаващ
ресурс в следната форма:
Продължение на:
Например:
Pointer
Забележса: Продължение на: Monthly Scottish news bulletin = ISSN
0307-5273
Когато описваният продължаващ ресурс е продължен от публикуван по-късно
продължаващ ресурс, в забележка (задължително) се посочва заглавието (или
когато е подходящо ключовото заглавие и ISSN) на продължението в следната
форма:
Продължено от:
Например:
Report of the General Manager for the year ... / presented to

the Glasgow Corporation Transport Committee
Забележка: Продължено от: Annual report of the General Manager –
Transport Department, Glasgow Corporation = ISSN 03084140
Биомедицина
Забележка : Продължено от Medical research
Велика България
Забележка 1998 г. заглавие Демократична Велика България
Военен глас
Забележка 1998 г. заглавие Информационен бюлетин Военен
глас
7.2.4.5 Сливане14 (вж и 7.2.4.7)
Когато описваният продължаващ ресурс е резултат от сливането на два или повече
излизащи по-рано продължаващи ресурса, в забележка (задължително) се посочват
заглавията (или когато е подходящо ключовите заглавия и ISSN) на предишните
продължаващи ресурси в следната форма:
Сливане на:…, на … и на …:
Например:
Journal of applied chemistry. Abstracts
Забележка: Сливане на: British abstracts. B 1, Chemical engineering,
fuels metallurgy, applied electrochemistry and industrial
inorganic chemistry = ISSN 0365-8740; и на: British
abstracts. B 2,Industrial organic chemistry = ISSN 03658929
Nordia tiedonantoja / Oulun yliopiston maantieleen laitos
Забележка: Сливане на: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 03592510; и на: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 03592529
Пояснение: ISSN 1238-2078 = Nordia tiedonantoja (1995)
Berner Zeitung
Забележка: Сливане на: Emmenthaler Blatt; и на: Neue Berner
Zeitung
Консултант & Документ
Забележка Бюлетинът излиза след сливането на консултант и
Документ
14

За нов продължаващ ресурс, получен от сливането на няколко продължаващи ресурса Мрежата
ISSN определя ново ключово заглавие и нов ISSN. Вж Ръководство за ISSN, Ч.2

Когато описваният продължаващ ресурс се е обединил с един или повече излизащи
по-рано продължаващи ресурси и след сливането се е получил нов продължаващ
ресурс, в забележка (задължително) се посочва(т) заглавието(ята) (или когато е
подходящо ключовото(ите) заглавие(я) и ISSN) на другия(ите) обединен(и)
продължаващ(и) ресурс(и) и на новия, излизащ след сливането продължаващ
ресурс, в следната форма:
Слято с … в …
Например:
Transactions / British Ceramic Society
Забележка: Слято с: Journal of the British Ceramic Society = ISSN
0524-5133; в: Transactions and journal of the British
Ceramic Society = ISSN 0307-7357
Revista de actualidades, artes y letras
Забележка: Слято с: Gran vнa; в: Revista Gran vнa de
actualidades, artes y letras
Nordia tiedonantoja. Sarja A
Забележка: Слято с: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529;
в: Nordia tiedonantoja (1995) = ISSN 1238-2078
Пояснение: ISSN 0359-2510 = Nordia tiedonantoja. Sarja A
Euro centre Suisse
Забележка: Слято с: L’exportation en pratique; в: Commerce
extйrieur Suisse
7.2.4.6 Разделяне или отделяне15
Когато описваният продължаващ ресурс е нов, получен от разделянето на
продължаващ ресурс на два или повече продължаващи ресурса, в забележка
(задължително) се посочва заглавието (или когато е подходящо ключовото
заглавие и ISSN) на предишния продължаващ ресурс (който е бил разделен) в
следната форма:
Частично продължение на:
Например:
Proceedings / Institution of Mechanical Engineers. Part 2
Забележка: Частично продължение на: Proceedings – Institution of
Mechanical Engineers = ISSN 0020-3483
15

За всеки нов продължаващ ресурс, получен в резултат на разделяне или отделяне на няколко
продължаващи ресурса Мрежата ISSN определя ново ключово заглавие и нов ISSN, освен в
случаите когато първоначалният продължаващ ресурс е съхранен чрез една от частите. Вж
Ръководство за ISSN, Ч.2

Може да се посочат и подробности за останалите продължаващи ресурси, резултат
на разделянето.
При описание на продължаващ ресурс, който се разделя на два или повече
продължаващи ресурса, в забележка (задължително) се посочват заглавията (или
когато е подходящо ключовите заглавия и ISSN) на получените от разделянето
продължаващи ресурси в следната форма:
Разделено на: ; и:
Например:
Comparative biochemistry and physiology
Забележка: Разделено на: Comparative biochemistry and physiology.
A, Comparative physiology = ISSN 0300-9629; и:
Comparative biochemistry and physiology. B, Comparative
biochemistry = ISSN 0305-0491
Nordia tiedonantoja / Pohjois-Suomen maantieteellinen seura
Забележка: Разделено на: Nordia tiedonantoja. Sarja A = ISSN 03592510; и: Nordia tiedonantoja. Sarja B = ISSN 0359-2529
Пояснение: ISSN 0356-0686 = Nordia tiedonantoja (1970)
Държавни заеми и ценни книжа
Забележка: Разделя се на Държавен дълг = ISSN 1311-0039 и
Вторичен пазар на държавни ценни книжа =
ISSN 1311-0020
Когато описваният продължаващ ресурс се е отделил от друг продължаващ ресурс,
в забележка (задължително) се посочва заглавието (или когато е подходящо
ключовото заглавие и ISSN) на продължаващия ресурс, от който той е бил част в
следната форма:
Отделено от:
Например:
Jeugdboekengids
Забележка: Отделено от: Boekengids
Онкология
Забележка : Отделено от Рентгенология, радиология
и онкология = ISSN 0204-7101
7.2.4.7 Поглъщане (вж и 7.2.4.5)
Когато описваният продължаващ ресурс е погълнал друг(и) продължаващ(и)
ресурс(и), запазвайки заглавието си, в забележка (задължително) се посочва(т)
заглавието(ята) (или когато е подходящо ключовото(ите) заглавие(я) и ISSN) на
погълнатия(ите) продължаващ(и) ресурс(и) в следната форма:
Поглъща:

Например:
Philosophical magazine
Забележка: Поглъща: Annals of philosophy = ISSN 0365-4915
Notizie economiche UBS
Забележка: Поглъща: Panorama congiunturale
Рудодобив и металургия
Забележка : От 1966 г. поглъща Рудодобив = ISSN 0557-4382
Когато описваният продължаващ ресурс е погълнат от друг продължаващ ресурс, в
забележка (задължително) се посочва заглавието (или когато е подходящо
ключовото заглавие и ISSN) на поглъщащия продължаващ ресурс в следната
форма:
Погълнато от:
Например:
Marketing forum
Забележка: Погълнато от: Quarterly review of marketing = ISSN
0307-7667
Le cultivateur de la Suisse romande
Забележка: Погълнато от: Journal d’agriculture suisse
Рудодобив
Забележка : От 1966 г.погълнато от Рудодобив и металургия
В забележката може да се включи и годината, когато е извършено поглъщането,
ако се прецени, че това е от значение за ползвателите на каталога.
Например:
Philosophical magazine
Забележка: Погълнато през 1827 от: Annals of philosophy = ISSN
0365-4915
Marketing forum
Забележка: Погълнато през 1975 от: Quarterly review of marketing =
ISSN 0307-7667
7.2.4.8 Продължаващи ресурси с приложения и притурки
Когато описваният продължаващ ресурс има приложение(я) и/или притурка(и), в
забележка може да се посочи заглавието (или когато е подходящо ключовото(ите)
заглавие(я) и ISSN) на приложението(ята) и/или притурката(ите)
Например:
Numismatic chronicle

Забележка: Приложение: Journal of the Royal Numismatic Society =
ISSN 0307-8019
Der Kreis = Le cercle = The circle
Забележка: Приложение: Das kleine Blatt
Библиотека
Забележка : Приложение : Новини ISBN и ISSN
Когато приложенията са много, за тях може да се направи обща забележка.
Например:
Забележка:

8-10 изд. Осъвременявани с тримесечни и годишни
кумулативни приложения

Забележка: С много приложения
7.2.4.9 Приложение или притурка към:
Когато описваният продължаващ ресурс е приложение или притурка към друг
продължаващ ресурс, в забележка (задължително) се посочва заглавието (или
когато е подходящо ключовото заглавие и ISSN) на основния продължаващ ресурс
(вж и 1.1.5.2).
Например:
Advances in physics
Забележка: Приложение на: Philosophical magazine = ISSN 0031-8086
La lettre du maire (Paris). Textes et documents
Забележка: Приложение на: La lettre du maire = ISSN 0395-0182
Das kleine Blatt = La petite feuille = The leaflet
Забележка: Приложение на: Der Kreis
Action transport
Забележка: Притурка на: Transport public = ISSN 0249-5643
Светлоструй
Забележка : Месечно приложение на в. Дунавска правда
Новини ISBN и ISSN
Забележка : Приложение на Библиотека = ISSN 0861-847X
7.2.4.10 Серии и подсерии
Когато описваното продължаващо издание е серия, която има подсерии с

независими заглавия, в забележка може да се посочи(ат) заглавието(ята) (или
когато е подходящо ключовото(ите) заглавие(я) и ISSN) на подсериите,
публикувани като части на серията.
Например:
Documentos de la Facultad de Filosofнa, Letras y Ciencias
Забележка: Подсерии: Cuadernos de geohistoria regional; Cuadernos
de investigaciуn social
Когато подсериите са многобройни, може да се направи обща забележка.
Например:
Забележка: С много подсерии
7.2.4.11 Подсерия на …
Когато описваното продължаващо издание е подсерия, подробностите за основната
серия се посочват в област 6 (вж Сведение за серията), а не в област 7.
7.2.5 Други връзки
В забележка може да се представят специфични връзки на продължаващ ресурс с
други продължаващи ресурси, при условие че се посочат естеството на връзката и
заглавието(ята) (или когато е подходящо ключовото(ите) заглавие(я) и ISSN) на
другите продължаващи ресурси.
Когато два или повече продължаващи ресурса са публикувани заедно, всеки от тях
се описва отделно. В забележка към всяко от описанията може да се посочи, че те
са издадени заедно.
Например:
La sucrerie belge ...
Забележка: Издадено с: Sugar industry abstracts
Sugar industry abstracts ...
Забележка: Издадено с: La sucrerie belge
Newsletter / Friends of Driftwood Public Library
Забележка: Т. 4, № 1- издаден с: Driftwood Public Library
gazette
Пояснение: Предишните броеве са излизали отделно
Тема
Забележка : Издадено с Ема

7.3 Забележки за областта на номерацията
7.3.1 Подробности, свързани с номерацията, които не са представени в област 3,
може да се посочат в забележка. Като алтернатива може да се посочи причината,
поради която тези подробности не са включени в област 3 (вж 3.1).
Например:
Забележка: Спряло 1939-1945
Забележка: Неномерирана серия
7.3.2 Когато описанието не се прави по началния брой или част на продължаващо
издание, в забележка може да се посочи номерацията на първия брой или част. Ако
продължаващото издание е спряло да излиза, но в момента на описанието не се
разполага с последния брой или част, в забележка може да се посочи номерацията
му (вж 3.1).
Например:
Забележка: Започва с: Т. 1, № 1 (1972)
Забележка: Спряло с: Т. 1, № 6 (окт. 1974)
Забележка: Започва с: № 1, издаден през 1968
Забележка: Спряло с тома за 1982
Забележка: Започва с: Т. 1, № 1 (май 1974); спряло с: Т. 1, №
6 (окт. 1974)
Забележка: Започва през 1962 и спира през 1975.
7.3.3 Когато се описва приложение или притурка, подчинени на основно
продължаващо издание, в забележка може да се посочи номерацията на основното
продължаващо издание (вж 3.1.9).
Например:
Основно заглавие: Külpolitika. English-language supplement
Забележка: № 1 (1983) на приложението отговаря на 10. évf.,
1. sz. (1983) на основното издание
Пояснение: В област 3: № 1 (1983)
7.3.4 В забележка се посочва и всяка сложна или непоследователна номерация,
която не е отбелязана в областта на номерацията или всяка друга особеност на
номерацията, за която е преценено, че е от значение за ползвателите на каталога.

Например:
Забележка: Т. 29, № 3-т. 39, № 2 пропуснати в номерацията
Забележка: Всяка година номерацията започва с № 1
7.4 Забележки за областта на издателските данни, данни за разпространението
и др.
7.4.1 Тези забележки включват подробности за други издатели или
разпространители на продължаващия ресурс, за варианти в информацията за
издателските данни, данните за разпространението и др., за отклонения в
представянето на данните и за допълнителни дати.
Например:
Забележка: Т. 4 издаден през 1939, Т. 5 през 1946
7.4.2 Промени в областта на издателските данни, данни за разпространението
и др.
7.4.2.1 Продължаващи издания. Промените в мястото на издаване и/или името на
издателя, които са се случили след първия или най-ранния брой или част се
посочват в забележка заедно с номерацията на съответните броеве, ако се прецени,
че са от значение за ползвателите на каталога. При многобройни промени може да
се направи обща забележка (вж 4.1.16.1, 4.2.11.1).
Например:
Забележка: Място на издаване: Redwing [sic] (Minn.), 18641865; Le Sueur (Minn.), 1865
Забележка: Мястото на издаване се променя
7.4.2.2 Интегриращи ресурси
В забележка се посочват по-ранни сведения за мястото на издаване и/или имена на
издатели, които не фигурират в текущата итерация или в предишни итерации са
били в различна форма, ако се прецени, че те са от значение за ползвателите на
каталога (вж 4.1.16.2, 4.2.11.2).
Например:
Забележка: Издавано от: New York : McGraw-Hill, 19741975; South Hackensack (N.J.) : F.B. Rothman,
1976-1978
7.5 Забележки за областта на физическата характеристика
Тези забележки включват разширено физическо описание на продължаващия

ресурс, което допълва формалното сведение от област 5, забележка за
съпроводителен материал, ако той не е обичаен елемент от продължаващия ресурс
и сведения за определени физически особености. Могат да бъдат отбелязани
например, промени в размерите на печатен продължаващ ресурс като се посочат
най-малкият и най-големият размер, свързани с тире. Забележки се правят и за
предишни физически подробности, които вече не присъстват в текущата итерация
на интегриращ ресурс, ако се прецени, че те са от значение за ползвателите на
каталога.
Например:
Забележка: 21-30 cм
Забележка: От т. 9, № 1 (ян. 1970) височината е 38 cм
Забележка:

Издадено в 2 т., 8. изд.-10. изд.; в 3 т. l., 11. изд.15. изд; в 4 т., 16 т. изд.-20. изд.; в 5 т., 21. изд.-

7.6 Забележки за областта на серията
7.6.1 Когато, в течение на публикуването на описвания продължаващ ресурс, той е
принадлежал към две или повече серии или подсерии, може да се посочат
заглавията на тези серии или подсерии или да се представи общо сведение за
съществуването им (вж 6, Уводна бележка)
7.6.2 Когато описваният продължаващ ресурс е издаден като част от подсерия с
обособено заглавие и в област 6 е посочено сведение за подсерията, в забележка
може да се посочи заглавието и ISSN на основната серия (вж 6.1.1; вж и 7.6.4).
Когато описваният продължаващ ресурс е издаден като част от подсерия, чието
заглавие е подчинено на заглавието на основната серия и в област 6 е посочено
съответно сведение за подсерията, в забележка може да се посочи ISSN на
основната серия (вж 6.1.1).
7.6.3 В забележка може да се посочи номерацията на основната серия и/или
съотношението между номерацията на основната серия и подсерията (вж 3.1.9,
6.6.1).
Например:
Забележка: Всеки брой в серията номериран 10, 20, 30, и т.н.
7.6.4 В забележка (задължително) се посочва ключовото заглавие, когато то се
различава от основното заглавие на серията или подсерията (вж 6.1.3).
7.7 Забележки за съдържанието
Тези забележки могат да се отнасят до съдържанието, до други допълнения като
показалци, притурки, библиографии, отделни физически единици, които съставят

броя(евете) или частта(ите) на продължаващо издание и т.н.
Например:
Забележка: Включва: Bibliography of Northwest materials
Забележка: Показалци: Т. 1-25 (1927-1951) в т. 6, № 1
Забележка: Съдържание: Т. 1/1. Азбучен показалец. 527 с. ;
Т. 1/2. Предметен показалец. 300 с.
За описание на много нива, напр., за отделни физически единици, които съставят
броя(евете), частта(ите) или итерацията(иите) на продължаващия ресурс вж
Приложение А
7.8 Забележки за международния стандартен номер и условията на
разпространяване
Тези забележки могат да се отнасят до ограничения на тиража или
разпространяването.
Когато се установи, че стандартният номер в описвания продължаващ ресурс е
неверен, това се посочва в забележка (задължително).
7.9 Забележки за характера, обхвата и т.н.
Може да се правят забележки за характера, обхвата и за литературната,
художествената или физическата форма на продължаващия ресурс.
7.10 Забележки за описваната физическа единица
7.10.1 Продължаващи издания. Когато описанието на продължаващото издание
не се прави по първия публикуван брой или част, тази забележка е задължителна.
Посочват се номерацията и датата на броя или частта, по която е извършено
описанието. Номерацията се записва така, както би била представено в област 3.
Например:
Забележка: Описанието по: Т. 3, № 3 (май/юни 1975)
Забележка: Описанието по: 43 (19-6-1996)
Забележка: Описанието по: 1964
В забележка може да се посочи последния прегледан брой или част когато:
(а) е известно, че продължаващото издание е спряло, но при описанието
каталогизаторът не разполага с последния брой или част, нито с
информация за тях от друг източник;
(б) не е известно, дали в момента на описанието са публикувани по-късни

броеве или части от тези, с които разполага каталогизаторът;
(в) описанието се променя, за да се отрази информация за по-късни броеве
или части или
(г) съществува необходимост да се покаже, че описателната информация се
променя текущо.
Например:
Забележка: Последния прегледан брой: № 43 (май 2001)
Забележка: Описанието по: 3. изд. (1980). Последния прегледан
брой: 24. изд. (2001)
Забележка: Описанието по последния прегледан брой: Т. 5, № 11
(дек. 1977)
7.10.2 Неномерирани монографични серии. Когато се прави серийно описание, в
забележка се посочва най-ранната прегледана съставна част и датата на нейното
публикуване. Ако са прегледани и други съставни части и може да се определи
последната съставна част, тя също се посочва заедно с датата на публикуване.
Например:
Забележка: Описанието по: The wood demon / by Anton Pavlovich
Chekhov ; translated by Nicholas Saunders and Frank
Dwyer, 1993.
Последния прегледан том: Ibsen : four major plays /
translated by Rick Davis and Brian Johnson, 1995
7.10.3 Интегриращи ресурси. Когато описанието не е направено по първата
итерация, в забележка се посочва последната прегледана итерация до момента на
описанието.
Например:
Забележка: Описанието по: изд. 1994, до 10 осъвременяване
7.10.4 Електронни ресурси с отдалечен достъп. В забележка винаги се посочва
датата, на която електронният ресурс е преглеждан за описание.
Например:
Забележка: Прегледан на 19 дек. 1999
Забележка: Заглавие от заглавната ивица (прегледан на 13 ян. 2000)
7.11 Други забележки
Посочват се всякакви други забележки, за които се прецени, че са от значение за
ползвателите на каталога.

8. ОБЛАСТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТЕН (ИЛИ
АЛТЕРНАТИВЕН)
НОМЕР
И
НА
УСЛОВИЯТА
НА
РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ
Съдържание
8.1 Стандартен (или алтернативен) номер
8.2 Ключово заглавие
8.3 Условия на разпространяване и/или цена (незадължителен)
8.4 Пояснения (незадължителен)
Модел на пунктуацията
А. Областта на стандартния (или алтернативен) номер и условията за
разпространяване се предхожда от точка, разстояние, тире, разстояние (. – ).
Б. Ключовото заглавие се предхожда от разстояние, знак за равенство, разстояние (
= ).
В. Условията на разпространяване и/или цената се предхождат от разстояние,
двуеточие, разстояние ( : ).
Г. Пояснението, което се прибавя към стандартния (или алтернативен) номер или
към условията за разпространяване и/или цената се загражда в кръгли скоби ( ( ) ).
Примери
. – ISSN = ключово заглавие
. – Цена
. – ISSN = ключово заглавие : цена
. – ISSN (пояснение) = ключово заглавие : условия на
разпространяване : цена (пояснение)
. – ISSN = ключово заглавие : цена (пояснение)
. – ISBN
. – ISBN (пояснение)
. – ISBN : условия на разпространяване : цена
. – ISBN (пояснение) : цена
Установен източник
Всички източници
8.1 Стандартен (или алтернативен) номер
8.1.1 Международните стандартни номера на продължаващо издание (ISSN) или на
книга (ISBN), определени за продължаващ ресурс се посочват, ако са известни.

ISBN, определен от издателя на отделен брой или част от продължаващо издание
не се посочва в описанието му.
8.1.2 Стандартният номер се представя според съответния стандарт16
Например:
. – ISSN 0075-2363
. – ISBN 0-86325-016-5
8.1.3 Когато в описвания продължаващ ресурс стандартният номер е отпечатан
неправилно, се посочва правилният номер (ако е известен) и се добавя термина
“поправен” или неговия еквивалент на друг език или азбука в кръгли скоби.
Например:
. – ISSN 0027-7495 (поправен)
8.1.4 Освен стандартните номера може да се посочват и други номера, ако са взети
от броя, частта или итерацията.
Например:
. – Supt. of Docs. no.: LC 26.3
8.2 Ключово заглавие
Ключовото заглавие, което се определя от Мрежата ISSN се посочва, дори когато е
идентично с основното заглавие на продължаващия ресурс. Ключовото заглавие се
посочва обаче, само ако е посочен ISSN, към който се отнася.
Например:
. – ISSN 0308-1249 = Medicos (Nottingham)
. – ISSN 0028-5390 = The new Hungarian quarterly
8.3 Условия на разпространяване и/или цена (незадължителен)
8.3.1 Може да се посочи сведение за условията на разпространение на
продължаващия ресурс. За продължаващи ресурси, които се продават цената се
посочва, ако тя е постоянна за отделни последователни броеве, части или итерации
или когато е възможен абонамент. Когато има сведения за цена и за абонамент,
могат да се представят и двете, като първо се посочва цената на отделен брой, част
или итерация. Цената се представя с цифри и с официалния стандартен символ за
валута.

16

Международен стандарт ISO 3297 Documentation – International standard serial number (ISSN);
Български стандарт БДС ISO 3297 Документация – Международен стандартен номер на
продължаващото издание (ISSN)

Например:
: not for sale
: free loan
: for hire
: annual subscription £4
: FF 1,20 per issue : FF 20 p.a.
: free to University and college staff
: Безпл.
: без сведение за цена
Без сведение за цена
: 2 лв. : год. аб. 20 лв. (за чужбина 20 $)
: 2 лв. : 2 $
Год. аб. 50 лв.
8.3.2 Когато в продължаващия ресурс са дадени специални тарифи, те се посочват в
кръгли скоби след редовната цена.
8.4 Пояснения (незадължителен)
Пояснения се посочват, когато към стандартния номер (вж 8.1.3) и към цената (see
8.3.2) е необходимо да се добави допълнителна информация.
При издания със заменящи се страници, които се осъвременяват, се добавя
пояснението (издание със заменящи се страници) или неговият еквивалент на друг
език.
Например:
. – ISBN 0-86325-016-5 (издание със заменящи се страници)
Пояснение: Описваната библиографска единица е интегриращ
ресурс

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ОПИСАНИЕ НА МНОГО НИВА
Описанието на много нива е една от многобройните възможности за описание на
части. Следните примери са илюстрация на ралични подходи, при които се
получава описание на едно ниво:
1. при някои описания общото за частите заглавие е посочено като основно
заглавие, а заглавията на отделните части са дадени в забележка за съдържание
(вж 7.7);

2. при някои описания основното заглавие на всяка отделна част е посочено като
основно заглавие, а общото за всички части заглавие е дадено в областта на
серията;
3. при някои описания основното заглавие е комбинация от:
(а) общото заглавие за всички части и
(б) заглавието на всяка отделна част (вж 1.1.3.6);
4. при някои описания е направено аналитично описание на съставните части ( вж
изданието на ИФЛА Ръководство за прилагане на Международните
стандарти за библиографско описание при описание на съставни части
(Guidelines for the Application of the ISBDs to the Description of Component Parts).
Описанието на много нива се основава на разделянето на описателната
информация на две или повече нива. Първото ниво съдържа информация, която е
обща за цялата или основната публикация. Второто и следващите нива съдържат
информация, която се отнася до отделен том или друга единица. Определят се
толкова нива, колкото са необходими, за да се опише публикацията и нейните
съставни части цялостно.
На всяко ниво елементите на описанието се представят в същата последоватерност
и със същата пунктуация като при описанията на едно ниво. Някои от елементите
могат да се посочват в повече от едно ниво. Когато заглавието на том, част или
подсерия се предхожда от номер или означение за част/подсерия, двете сведения се
разделят със двуеточие, разстояние (: ).
В Международния стандарт за библиографско описание на продължаващи ресурси
описание на много нива се прилага при следните случаи:
1. Описание на отделни физически единици на многотомен (многочастен) брой на
продължаващо издание (вж 7.7).
2. Описание на отделни физически единици, които са приложение към или
придружават друга публикация (вж 5.4.3 и 7.7).
3. Описание на продължаващо издание, чието заглавие е съставено от общо и
подчинено заглавие.
4. Описание на продължаващо издание с хронологична поредица от серии.

Описание на много нива

Елемент

Ниво на основната
публикация

Второ ниво

1.1 Основно заглавие
(общо заглавие,
означение за
подчинено заглавие,
подчинено заглавие)
1.2 Общо означение за
материал

Bibliographie de la France 1ère partie:
Biblio
Bibliographie
officielle

1.3 Допълнение към
заглавието

: journal officiel du livre : publications reçues par le
français paraissant tous les Service du dépôt légal
mercredis

[Печатан текст]

1.4 Сведения за
отговорност

/ notices établies par la
Bibliothèque nationale

3. Номерация

. – 1975, no. 1-

4.1 Място на издаване

. – Paris

4.2 Име на издателя

: Cercle de la librairie

4.4 Дата на издаване

. – 1975-

4.5 Място на отпечатване

(Nancy

4.6 Име на печатницата

: Berger–Levrault)

5.3 Размери
7 Забележки

. – 23 cm
През 1975 се разделя на
две отделни
продължаващи издания

На заглавната страниця на
тази част: 1975
Bibliographie de la France.
1ère partie. –
Съдържа: Numéro
hebdomadaire, Livres,
и 4 прил.:
1, Publications en série;

2, Publications officielles;
3, Musique;
4, Atlas, cartes et plans
8.1 ISSN
8.2 Ключово заглавие

ISSN 0335-5667
= Bibliographie de la
France. 1ère partie,
Bibliographie officielle

8.3 Цена

: Франция и
френскоговорещи страни
FF 500 p.a. (За чужбина
FF 550 p.a.)

След този анализ се получава следното описание:
Bibliographie de la France Biblio : journal officiel du livre français paraissant tous les
mercredis. – Paris : Cercle de la librairie. – 23 cm.
През 1975 се разделя на две отделни продължаващи издания
1ère partie: Bibliographie officielle [Печатан текст] : publications reçues par le Service
du dépôt légal / notices établies par la Bibliothèque nationale. – 1975, no. 1- . – 1975(Nancy : Berger-Levrault).
На заглавната страниця на тази част: Bibliographie de la France. 1ère partie. –
Съдържа: Numéro hebdomadaire, Livres, и 4 прил.: 1, Publications en série; 2,
Publications officielles; 3, Musique; 4, Atlas, cartes et plans.
ISSN 0335-5667 = Bibliographie de la France. 1ère partie. Bibliographie officielle :
Франция и френскоговорещи страни FF 500 p.a. (За чужбина FF 550 p.a.)

ПРИЛОЖЕНИЕ C: ПРИМЕРИ
Печатан текст
1.

Les 600 noms de la communication. – [19]84-85– . – [France?] : INA ;
Toulouse : Privat, cop.1984- . – vol. ; 24 cm.
Annuel. – Titre développé: Les six cent noms de la communication

2.

Aranzadi social. – Pamplona : Aranzadi. – vol. ; 25 cm.
Trimestral. – Acumula la publicación semanal (quincenal a partir de abr. 1991)
del mismo tít. –Son suplementos de esta publicación: Aranzadi social. Índices
auxiliares = ISSN 1139-0611, y: Estudio sistemático de la jurisprudencia recaída en
unificación de doctrina = ISSN 1139-062X. – Fusión de: Tribunales Superiores de
Justicia. Social. Madrid = ISSN 1136-6915; y de: Tribunales Superiores de Justicia.
Social (Pamplona) = ISSN 1136-6923. – Comenzó con: 1991, vol. 1. –
Descripción basada en: 1991, vol. 2.
ISSN 1131-5369 = Aranzadi social

3.

Aranzadi social : revista semanal. – N. 1 (en. 1991)- . – Pamplona : Aranzadi,
1991- . – vol. ; 24 cm.
Semanal; quincenal (abr. 1996- ). – Se acumula trimestralmente.
ISSN 1139-031X = Aranzadi social (Ed. quincenal)

4a.

Årbog / udgiven af Poe-klubben. – København : Spektrum. – vol. : ill. ; 23 cm.
Published also in Swedish with title: Årsbok. – Description based on: 1967-68.

4b.

Årsbok / utgiven af Poe-klubben. – Stockholm : Bonniers. – vol. : ill. ; 23 cm.
Translation of: Årbog / udgiven af Poe-klubben. – Description based on: 1965.

5.

The Baker Street journal. Christmas annual. – 1956-1960. – Morristown (N.J.) :
Baker Street Irregulars, 1956-1960. – 5 vol. : ill. ; 22 cm.
Title from cover.

6a.

Blackwood’s Edinburgh magazine. – Vol. 1, no. 1 (Apr. 1817)-vol. 178, no.
1082 (Dec. 1905). – Edinburgh : William Blackwood ; London : T. Cadell and W.
Davis, 1817-1905. – 178 vol. : ill. ; 22-24 cm.
Monthly. – Title from caption. – Indexed in: Poole’s index to periodical
literature. – Indexed in: Reader’s guide to periodical literature. – Indexes: Vol. 1-50.
1 vol. – Issued also in New American ed., beginning in 1833. – Continued by:
Blackwood’s magazine

6b.

Blackwood’s magazine. – Vol. 179, no. 1083 (Jan. 1906)-vol. 328, no. 1982
(Dec. 1980). – London : William Blackwood, 1906-1980. – 150 vol. : ill. ; 23 cm.
Title from cover. – Indexed in: Reader’s guide to periodical literature. –
Indexed in: America, history and life, 1972-1980. – Indexed in: Historical abstracts.
Part A, Modern history abstracts, 1972- 1980. – Indexed in: Historical abstracts. Part

B, Twentieth century abstracts, 1972-1980. – Continues: Blackwood’s Edinburgh
magazine.
ISSN 0006-436X = Blackwood’s magazine
6c.

Blackwood’s Edinburgh magazine. – New American ed. – New York :
J. Mason, [1833]-. – vol. ; 23 cm.
Monthly. – Contains its own volume numbering in addition to the numbering of
the original. – Some issues called: American ed. – Description based on: Vol. 22
(Jan.-June 1842); title proper taken from vol. t.p.

6.

Blueprint. – Vol. 1, issue 1 (5 Oct. 2000)- . – Oxford : University of Oxford,
2000- . – vol. ; 30 cm.
Four times each term. – “The newsletter of the University of Oxford”. – Free to
University andcollege staff. – Also available online. Mode of access: World Wide
Web URL: http://www.ox.ac.uk./blueprint/

8a.

Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. –
1 (en./marzo 1986)- 10/11 (nov. 1988). – Madrid : Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, 1986-1988. – 11 n. ; 24 cm.
Continuada por: Torre de los Lujanes = ISSN 1136-4343
ISSN 1136-4408 = Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País

8b.

Torre de los Lujanes / Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País. – 12 (abr. 1989)- . – Madrid : Real Sociedad Económica Matritense de Amigos
del País, 1989- . – vol. ; 24 cm.
En continuación de: Boletín de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País = ISSN 1136-4408
ISSN 1136-4343 = Torre de los Lujanes

9.

Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero. – N. 1- . – Madrid : Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas,
1995- . – vol. ; 30 cm.
Semestral. – Tít. tomado de la cub. – Variante del tít.: Boletín S.E.D.P.G.Y.M.
ISSN 1577-9033 = Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del
Patrimonio Geológico y Minero

10.
Brecht-Jahrbuch / herausgegeben von John Fuegi ... [et al.]. – Frankfurt am
Main : Suhrkamp Verlag. – Bd. : ill. ; 18 cm. – (Edition Suhrkamp, ISSN 0422-5821).
Erscheint jährlich. – Beiträge teilweise deutsch, teilweise englisch. – Fing mit
dem Bd. für 1974 an; mit dem Bd. für 1980 geschlossen. – Vorgänger: Brecht heute
= 0341-9428. – Aufnahme nach: 1976.
ISSN 0341-9525 = Brecht-Jahrbuch : DM 6.00 (Einzelbd.)
11a. Bulletin de documentation et d'information / Union européenne de
radiodiffusion. – Vol. 1, no 1 (15 mai 1950)-vol. 4, no 22 (15 nov. 1953). – Genève :
U.E.R., [1950-1953]. – 4 vol. : ill. ; 30 cm.
Devient: Bulletin de l'U.E.R
11b. Bulletin de l'U.E.R. / Union européenne de radiodiffusion. – Vol. 5, no 23
(janv.-févr. 1954)-vol. 8, no 46 (nov.-déc. 1957). – Genève : U.E.R., [1954-1957]. – 4
vol. : ill. ; 30 cm.
Fait suite à: Bulletin de documentation et d'information / Union européenne de
radiodiffusion. – Scindé en: Revue de l'U.E.R. Cahier A, Technique = ISSN 04216741; et:: Revue de l'U.E.R. Cahier B, Informations générales et juridiques
11c. Revue de l'U.E.R. Cahier A, Technique : publication bimestrielle / éditée par le
Centre technique de l'Union européenne de radiodiffusion (U.E.R.). – No 47 (janv.
1958)- . – Bruxelles : U.E.R., [1958]- . – no : ill, ; 30 cm.
Fait suite après scission à: Bulletin de l'U.E.R.
11d. Revue de l'U.E.R. Cahier B, Informations générales et juridiques : publication
bimestrielle / éditée par l'Office administratif de l'Union européenne de
radiodiffusion. – No 47 (févr. 1958)- . – Genève : U.E.R., [1958]- . – no : ill. ; 30 cm.
Fait suite après scission à: Bulletin de l'U.E.R.
12.

Camel forum. Working paper. – No. 1- . – Mogadishu (Somali) : Somali
Academy of Science and Arts, 1983- . – vol. : maps ; 30 cm.
Title from cover. – In English; some vol. have abstracts in Somali. – Reports
originate from: Somali Camel Research Project.

13.

Cahiers Maynard. – [Saint Georges-sur-Loire (France) : Association des amis
de Maynard]. – vol. ; ill. ; 29 cm.
Annuel. – A commencé avec: No 7 (1977). – Fait suite à: Cahier – Association
des amis de Maynard, ISSN 0422-5821. – Description basée sur: No 8 (1978)

14a. Canadian books in print = Catalogue des livres canadiens en librairie. – 19671974. – Toronto : University of Toronto Press, 1968-1975. – 8 vol. ; 26 cm.
Annual. – English title only, 1973-1974. – Text in English and French, 19671972. – Continued by: Canadian books in print. Author and title index = ISSN 00688398.
ISSN 0702-0201 = Canadian books in print
14b.

Canadian books in print. Author and title index. – 1975- . – Toronto :
University of Toronto Press, 1977- . – 26 cm.
Annual. – Continues: Canadian books in print = ISSN 0702-0201.
ISSN 0068-8398 = Canadian books in print. Author and title index

14c.

Subject guide to Canadian books in print. – 1973-1974. – Toronto : University
of Toronto Press, 1974-1975. – 2 vol. ; 26 cm.
Annual. – Continued by: Canadian books in print. Subject index = ISSN 03151999.
ISSN 0318-8493 = Subject guide to Canadian books in print

14d.

Canadian books in print. Subject index. – 1975- . – Toronto : University of
Toronto Press, 1976- . – vol. ; 26 cm.
Annual. – Continues: Subject guide to Canadian books in print = ISSN 03188493.
ISSN 0315-1999 = Canadian books in print. Subject index

15.
Canadian journal of African studies = Le journal canadien des études africaines
/ Committee on African Studies in Canada ; editor Donald C. Savage. – No. 1 (Mar.
1967)- . – Montreal (2141 Sherbrooke Street West, H3H 1G6) : Loyola College, [1967]- .
– 25 cm.
Two no. per year. – Title proper taken from cover. – Text in English
And French.
ISSN 0008-3968 = Canadian journal of African studies : $5. per year (Great
Britain £1.50, France FF 23)
16.

CheD : Chemie, Experiment + Didaktik : Zeitschrift für Lehrende und
Lernende. – Stuttgart : Thieme. – Bd. : ill. ; 30 cm.

Erscheint monatlich. – Fing mit Bd. 1, H. 1 für Jan. 1975 an. – Aufnahme nach:
Bd. 2, H. 4 (Apr. 1976).
ISSN 0340-3335 = CheD. Chemie, Experiment + Didaktik : DM 5.50
(Einzelh.) : DM 48.00 (jährl.)
17.

Chronicle / St Hugh’s College. – [Oxford?] : Association of Senior Members. –
vol. : ill. ; 23 cm.
Annual. – No. 58-68 have spine title: St Hugh’s chronicle; no. 69- have cover and
spine title: St Hugh’s College chronicle. – No. 58 includes: Centenary supplement /
St Hugh’s College. 32 p., [4] p. of plates ; col. ill. ; 22 cm. – Description based on:
No. 54 (1981-1982).

18.

Confectionery manufacturers / Statistics Canada, Industry Division, Census of
Manufactures Section = Fabricants de confiserie / Statistique Canada, Division de
l'industrie, Section du recensement des manufactures . – Ottawa : Statistics Canada,
Industry Division, Census of Manufactures Section. – vol. ; 28 cm. – (Annual census
of manufactures = Recensement annuel des manufactures).
Annual. – Text in English and French. – Continues: Confectionery industry =
ISSN 0527-4966. – Description based on: 1984.
ISSN 0575-8246 = Confectionery manufacturers : $21.00
Рa hi.u. – Fairfax (VA) : Ða Hi.u. – vol. : ill. ; 21 cm.

19.

“C. quan ngôn lu.n c.a T.ng H.i C.u SVSQ Tru.ng Võ B. Qu.c Gia Vi.t Nam”. –
Issues 46- available online. Mode of access: World Wide Web. URL
http://www.vobi-vietnam.org/dahieu.htm. – Description based on: 43 (19-6-1996);
title from cover.
20.

Danmarks 1000 største virksomheder = The 1000 largest companies in
Denmark. – [København] : Teknisk Forlag. – vol. ; 30 cm.
Årlig. – Fortsættelse af: Danmarks 500 største virksomheder = ISSN 04199472. – Begyndte med 6. udg. i 1973. – Beskrivelsen baseret på: 8. udgave (1975).
ISSN 0105-0311 = Danmarks 1000 største virksomheder : kr 161.00

21a.

Drapers’ Company research memoirs. Biometric series [Printed text] /
Department of Applied Mathematics, University College, University of London. – 112. – London : Dulau and Co., 1904-1922. – 11 vol. : ill. ; 31 cm.
Issued by: Department of Applied Statistics, 1912-1922. – Published by:

Cambridge University Press, 1905-1922. – No. 5 not published.
21b.

Drapers’ Company research memoirs. Biometric series [Microform] /
Department of Applied Mathematics, University College, University of London. – 112. – Cambridge (Mass.) : Harvard College Library Imaging Services, 1999. – 3
microfilm reels : negative ; 35 mm.
Originally published: London : Dulau and Co., 1904-1922. – 11 vol. : ill. ; 31
cm – Issued by: Department of Applied Statistics, 1912-1922. – Published by:
Cambridge University Press, 1905-1922. – No. 5 not published.

22.

Elmélet és politika : információs szemle / Tudományos Szocializmus
Információs és Továbbképzési Intézet ; [fel.szerk. Simon Péter ; szerk. Meszerics
Istvánné]. – Kísérleti szám (1973.dec.) ; 1. évf. 1. sz. (1974)-17. évf. 1. sz. (1990) . –
[Budapest] : NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet, 1974-1990 . – 23 cm.
Negyedévenként. – Borítócím: ep. Információs szemle. Elmélet és politika. –
Az 1. évf. 2. számtól a közreadó testület neve: Tudományos Szocializmus
Információs és Továbbképzési Intézet ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest. –
A közreadó testület nevében a betыszó feloldása: Eötvös Loránd Tudományegyetem.
ISSN 0324-7325 = Elmélet és politika

23.

European journal of cancer = Journal européen de cancérologie = Europäische
Zeitschrift für Cancerologie. – Vol. 1, no. 1 (June 1965)- . – Oxford [etc.] :
Pergamon, 1965- . – vols. ; 29 cm.
Quarterly. – Title proper taken from cover.
ISSN 0014-2964 = European journal of cancer : £5/5/- per issue : £14 per
annum

24a. Lincoln, Nebraska, directory. – 1907-1911. – Lincoln (Neb.) : J. North, cop.
1907-[1911]. – 5 vol. ; 24 cm.
Annual. – Continues: Polk-McAvoy Directory Co.’s Lincoln city directory. –
Continued by: Lincoln city directory.
24b. Lincoln city directory. – 1912-1923. – Lincoln : Lincoln City Directory Co.,
cop. 1911-cop. 1923. – 12 vol. ; 24 cm.
Annual. – Continues: Lincoln, Nebraska, directory. – Continued by: R.L. Polk
& Co.’s Lincoln city directory.
24c. R.L. Polk & Co.’s Lincoln city directory. – 1924. – [Lincoln (Neb.)] : R.L. Polk
& Co., cop. 1924. – 1 vol. ; 24 cm.

Continues: Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s Lincoln city
directory.
24d.

Polk’s Lincoln city directory. – 1925-1927. – Kansas City (Mo.) : R.L. Polk &
Co., cop. 1926-cop. 1927. – 2 vol. ; 24 cm.
Annual (varies). – Vol. for 1927 has date on spine: 1926-27. – Continues: R.L.
Polk & Co.’s Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s Lincoln (Nebraska) city
directory.

24e.

Polk’s Lincoln (Nebraska) city directory. – 1928-1933. – Detroit (Mich.) : R.L.
Polk & Co., cop. 1928- cop. 1932. – 6 vol. ; 27 cm.
Annual. – Continues: Polk’s Lincoln city directory. – Continued by: Polk’s
Lincoln (Lancaster County, Neb.) city directory.

24f.

Polk’s Lincoln (Lancaster County, Neb.) city directory. – 1934-1973. – Kansas
City (Mo.) : R.L. Polk & Co., cop. 1934-[1974?]. – vol. : ill. ; 27 cm.
Annual. – Vols. for 1943, 1944, 1946, 1948, 1952, 1954, and 1957 not
published? – Continues: Polk’s Lincoln (Nebraska) city directory. – Continued by:
Lincoln (Lancaster County, Neb.) city directory. – 27-30 cm.

25.

International hotel review = Revue de l'hôtellerie internationale : the business
magazine for international hotel management. – Redhill : International Trade
Publications. – vol. ; 30 cm.
Quarterly. – Title proper taken from cover. – Description based on: Mar.-June
1978.
ISSN 0020-6911 = International hotel review : $25.00 per annum

26.

Der Kreis [Printed text] = Le cercle. – Zürich : [s.n., 1933-1967]. – vol. : ill. ;
23 cm.
Monthly. – Some issues have also title in English: The circle. – Began
publication in 1933. Ceased with issue for Dez. 1967. – Chiefly German, with some
articles in French or English. – Includes separately paged insert: Das kleine Blatt =
Le petite feuille. – Description based on: 14. Jahrg., Nr. 2 (Feb. 1946); title proper
taken from cover.

27.

Leer. – N. 1 (21 jun. 1985)- . – Madrid : Ediciones Intemporales, 1985- . – vol
. ; 30 cm.
Trimestral. – Tít. tomado de la cub. – Desde el n. 1 hasta el n. 74 va cambiando

de tít. de acuerdo con las estaciones del año: Leer en primavera; Leer en verano; Leer
en otoño; Leer en invierno. – A partir del n. 75 (invierno 1997) lleva el subtít.: El
magazine literario.
ISSN 1130-7676 = Leer (Madrid)
28.

Library of Congress subject headings. – 8th ed.– . – Washington : Library of
Congress, 1975- . – vol. ; 31 cm.
Irregular, 8th ed.-10th ed.; annual, 11th ed.– . – Prepared by: Library of
Congress, Subject Cataloging Division, 1975-1989; Library of Congress, Office for
Subject Cataloging Policy, 1990-1992; Library of Congress, Cataloging Policy and
Support Office, 1993- . – Issued in 2 vol., 8th ed.-10th ed.; I n 3 vol., 11th ed.-15th
ed.; in 4 vol., 16th ed.-20th ed.; in 5 vol., 21st ed.– . – Updated by quarterly and
annual supplements, 8th ed.-10th ed. – Continues: Subject headings used in the
dictionary catalogs of the Library of Congress.
ISSN 1048-9711 = Library of Congress subject headings

29a. Los Angeles advocate. – Vol. 1, no. 1 (Sept. 1967)-vol. 4, no. 5 (Apr. 29-May
12, 1970) = [Issue no. 1]-issue no. 32. – Los Angeles : PRIDE, 1967-1970. – 4 vol. :
ill. ; 44 cm.
Monthly. – Issues for Feb. 1968–Apr. 29-May 12, 1970, published by Advocate
Publications. – Continued by: Advocate (Los Angeles, Calif.) = ISSN 0001-8996.
29b. The advocate. – Issue no. 33 (May 13-26, 1970)- . – Los Angeles (Calif.) :
Advocate Publications, 1970- . – nos. : ill. (some col.) ; 28-45 cm.
Title from cover. – Biweekly (varies slightly). – No. 156- published by:
Liberation Publications. – Indexed in: Alternative press index. – Indexes: 1967-1982.
1 vol. – Also available on microfilm. – Also available online; mode of access: World
Wide Web. URL: http://www.advocate.com
ISSN 0001-8996 = Advocate (Los Angeles, Calif.)
30.

Memoirs of Gothic churches : read before the Oxford Society for Promoting the
Study of Gothic Architecture. – [No. 1-no. 3]. – Oxford : The Society, 1840-1845. –
3 vol. ; 23 cm

31.

2000 : irodalmi és társadalmi havi lap. – Elsх szám 1989-ben. – Budapest : Heti
Világgazdaság R.T., – v. : ill. ; 29 cm.
ISSN 0864-800X = 2000 (Budapest)

32.

Music Library Association technical reports. – No. 1- . – Ann Arbor (Mich.) :

The Association, 1973- . – vol. : ill. ; 22 cm.
No. 4-20 have title: MLA technical reports; no. 21- have title: MLA technical
report. – No. 6-14 published: Philadelphia (Pa.), 1979-1983; no. 15- published:
Canton (Mass.), 1984- . – Some no.issued also in rev. eds.
33.

The new Church’s teaching series. – Vol. 1- . – Cambridge (Mass.) : Cowley
Publications, 1997- . – vol. ; 22 cm.
Title appears on spine as: CTS. – Contents: vol. 1. The Anglican vision / James
E. Griffiss ; vol. 2. Opening the Bible / Roger Ferbo ; vol. 3. Engaging the word /
Michael Johnston ; vol. 5. Living with history / Fredrica Harris Thompsett ; vol. 6.
Early Christian traditions / Rebecca Lyman ...

34.

The northwestern reporter. – Vol. 1-vol. 300 ; 2nd ser., vol. 1 N.W. 2d-vol. 413
N.W. 2d. – St. Paul (Minn.) : West Pub. Co., 1879-1988. – 713 vol. ; 26 cm.
Some vol. have title: The north western reporter. – Subtitle: Containing all the
decisions of the Supreme Courts of Minnesota, Wisconsin, Iowa, Michigan,
Nebraska, and Dakota. Subtitle varies. – Citations to all cases compiled in: Shepard’s
northwestern reporter citations. – Continued by: West’s north western reporter.

35.

La nouvelle revue socialiste. – No 1 (avril 1974)- . – Paris (12, cité
Malesherbes, 75009) : Société des cahiers socialistes, 1974- (Paris : Imprimerie
Abexpress). – no ; 24 cm.
10 nos. par an. – Fait suite à: Revue socialiste (Paros. 1885) = ISSN 0035-4139

36.

Oxf. Hist. Soc. – [Vol.] 1-vol. 101 ; new ser., vol. 1- . – Oxford : Printed for the
Oxford Historical Society at the Clarendon Press, 1885- . – vol. : ill., maps ; 23 cm.
Title taken from spine. – Beginning with vol. 26, title appears on series t.p. as:
Oxford Historical Society.

37.
Oxford and Cambridge. – 1st ed.- . – London : Ernest Benn Ltd. ; [Chicago :
distributed in the U.S.A. by Rand McNally & Co.], 1958- . – vol. : ill., maps (some col.) ;
16 cm. – (The blue guides).
First ed. edited by L. Russell Muirhead; 2nd-3rd ed. by Mercia Mason; 4th ed.by Geoffrey Tyack. – Second ed. published: London : Ernest Benn Ltd. ; New York :
W.W. Norton & Co.; 3rd ed.- published: London : A & C Black ; New York : W.W.
Norton. – Second ed.- : 20 cm.
38a. Oxford University gazette. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 18, 1870)- . – Oxford : The
University, 1870- . – vol. : ill. ; 30-35 cm.

Weekly (during the university year). – Supplements accompany some issues.
38b.

Oxford University gazette [Electronic resource]. – Electronic data. – Vol. 124,
no. 4299 (23 Sept. 1993)- . – [Oxford : The University], 1993Weekly (during the university year). – Supplements accompany some issues. –
Mode of access: World Wide Web. URL: http://www.info.ox.ac.uk/gazette. – Vol.
125, no. 4350-vol. 125, no. 4372 not available in electronic form.

38c.

Oxford University gazette. Appointments supplement [Electronic resource] /
University of Oxford. – Electronic data. – -6 Dec. 2000.
Biweekly. – Continued by a section in: Oxford University gazette. – Mode of
access: World Wide Web. URL: http://www.admin.ox.ac.uk/as. – Description based
on: 27 Sept. 2000.

39.

Planète. – Paris : Editions Retz. – no ; ill. ; 21 cm.
Bimestriel. – Titre de la couverture. – Suivi de: Le nouveau Planète = ISSN
1250-5382. – A commencé en 1961; a cessé en 1968. – Description basée sur: 9
(mars-avril 1963).
SSN 1250-5374 = Planète (1961)

40.

Proceedings of the ... annual Symposium on Reduction of Costs in HandOperated Glass Plants / presented by West Virginia University ; sponsors,
Consolidated Gas Supply Corporation, West Virginia University College of
Engineering, West Virginia Section of the American Ceramic Society. – Morgantown
: West Virginia University. – vols. : ill. ; 28 cm. – (West Virginia University bulletin,
ISSN 0362-3009) (Engineering Experiment Station bulletin, ISSN 0083-8640).
Annual. – Cover title: Proceedings of the ... Annual Glass Symposium. – Began
with: 1st (1970). – Description based on: 6th (1975).
ISSN 0362-2991 = Proceedings of the annual Symposium on Reduction of
Costs in Hand- Operated Glass Plants.

41a.

PTT-Zeitschrift / herausgegeben von der Schweizerischen Post-, Telegraphenund Telephonverwaltung = Revue des PTT / publiée par l'Administration des
postes, télégraphes et téléphones suisses = Rivista PTT / pubblicata
dall'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni svizzeri. – Jg. 1, Nr 1
(Jan. 1950)-Jg. 17, Nr 12 (Dez. 1966). – Bern : Generaldirektion PTT, 1950-1966
. – 17 Jg. : ill. ; 30 cm.
Erscheint monatlich. – Fortgesetzt als: PTT : PTT-Zeitschrift

41b.

PTT : PTT-Zeitschrift / herausgegeben von den Schweizerischen PTTBetrieben = Revue des PTT / publiée par l'Entreprise des PTT suisses = Rivista
PTT / pubblicata dall'Azienda svizzera delle PTT. – Jg. 18, Nr 1 (Jan. 1967)- . –
Bern : Generaldirektion PTT, 1967- . – Jg. : ill. ; 30 cm.
Erscheint monatlich. – Fortsetzung von: PTT-Zeitschrift

41.

Publications de la Sorbonne. Série Byzantina / Centre de recherches d'histoire
et de civilisation byzantines. – 1- . – Paris : Université de Paris 1-PanthéonSorbonne, 1975- . – no ; 24 cm.

43a.

Quarterly journal of current acquisitions / Library of Congress. – [Vol. 1, no. 1]
(July/Sept 1943)-vol. 20, no. 4 (Sept. 1963). – [Washington, D.C.] : Library of
Congress, [1943-1963]. – 20 vol. : ill. ; 26 cm.
Quarterly. – Title proper taken from cover. – Continued by: The quarterly
journal of the Library of Congress = ISSN 0041-7939. – Supplement to: Annual
report of the Librarian of Congress = ISSN 0083-1565. – 23-26 cm.
ISSN 0090-0095 = Quarterly journal of current acquisitions

43b.

The quarterly journal of the Library of Congress. – Vol. 21, no. 1 (Jan. 1964). – [Washington, D.C. : For sale by the Superintendent of Documents, U.S.
Government Printing Office]. – vol. : ill. ; 26 cm.
Quarterly. – Title proper taken from cover. – Continues: Quarterly journal of
current acquisitions = ISSN 0090-0095.
ISSN 0041-7939 = The quarterly journal of the Library of Congress : $1.65
(single copy) : $6.45 p.a.

44.

Sesame Street annual. – 1972- . – New York (N.Y.) : Children’s Television
Workshop, 1972- . – vol. : col. ill. ; 26 cm.
Title from cover. – At head of title: CTW. – Issued with: Sesame Street
magazine. – Last issue consulted: 1972.

45.

Skolepsykologi. Monografi / Skolepsykologernes Landsforening. – Helsingør
(Kingosvej 64A, 3000) : Skolepsykologernes Landsforening. – vol. ; 21 cm.
Tvangfri hæfter. – Begyndte med nr. 1 i 1969. – Beskrivelsen baseret på: Nr. 10
(1973).
ISSN 0586-6162 = Skolepsykologi. Monografi : varierende priser : gratis for
abonnenter på 'Skolepsykologi'

46.

The Soviet journal of glass physics and chemistry. – Vol. 1, no. 1 (Jan./Feb.
1975)- . – New York : Consultants Bureau, 1975- . – vols. : ill. ; 27 cm.
Bimonthly. – Translation of: Физика и химия стекла. – Title proper taken
from cover.
ISSN 0360-5043 = The Soviet journal of glass physics and chemistry : $50.00
(single issue) : $95.00 p.a.

47.

Taxes for dummies. – 1995 ed.– . – Foster City, CA : IDG Books Worldwide,
1995- . – vol. : ill. ; 24-28 cm. – (– for dummies).
Annual. – On some vols. the ‘s’s in the title are represented by a dollar sign.
ISSN 1535-1130 = Taxes for dummies

48.

Tuy.n t.p ngh. si. – [1]- . – Montreal (Quebec) : Tru.ng K., 1995- . – vol. : ill.,
ports. ; 21 cm.
Annual. – Issue [1]- compiled by Tru.ng K..

49.

Vietnam bulletin. – Vol. 1, no. 1-2 (Jan.-Feb. 1967)-vol. 9, no. 18 (Apr. 15,
1975). – Washington (D.C.) : Embassy of Vietnam, 1967-1975. – 9 vol. : ill. ; 28
cm.
Title from cover. – Bimonthly, Jan.-Apr. 1967; monthly, May 1967- ; weekly, May 24, 1971; semimonthly, June 1, 1971-Apr. 15, 1975. – Some issues have title:
Viet-Nam bulletin. – Vol. for –Feb 1, 1975, issued by: Viet-Nam Information
Office; for Mar. 15, 1975-Apr. 15, 1975, by: Information Office of the Viet-Nam
Embassy.

50.

Water-resources bulletin / Utah Geological and Mineral Survey. – Salt Lake
City : Utah Geological and Mineral Survey. – vol. : ill. ; 28 cm.
Irregular. – Description based on: No. 18 (Dec. 1973).
ISSN 0094-7636 = Water resources bulletin (Salt Lake City) : $3.00 per issue

51a.

Willmar tribune. – Vol. 1, no. 1 (Feb. 19, 1895)-vol. 37, no. 39 (Sept. 30,
1931). – Willmar (Minn.) : [s.n.], 1895-1931. – 37 vol. : ill. ; 56 cm.
Title from masthead. – Weekly, Feb. 19, 1895-Nov. 26, 1902; semiweekly,
Dec. 3, 1902-Nov. 28, 1903; weekly, Dec. 2, 1903-Sept. 30, 1931. – Issues for Dec.
3, 1902-Nov. 28, 1903, have runningtitle: Twice-a-week Willmar tribune. Issues for
Dec. 2, 1903-Sept. 30, 1931, have running title : Willmar weekly tribune. – Also
available on microfilm. – Continued by: Willmar weekly tribune.

51b.

Willmar weekly tribune. – Vol. 37, no. 40 (Oct. 7, 1931)-vol. 56, no. 48 (Dec.
1, 1950). – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1931-1950. – 20 v. : ill. ; 56 cm.
Title from masthead. – Also available on microfilm. – Continues: Willmar
tribune.

52a.

Willmar daily tribune. – Vol. 1, no. 1 (Jan. 3, 1928)-vol. 23, no. 230 (Sept. 30,
1950). – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1928-1950. – 23 vol. : ill. ; 56 cm.
Title from masthead. – Daily (except Sunday and holidays). – Also available on
microfilm. – Continued by: West Central Minnesota daily tribune.

52b.

West Central Minnesota daily tribune. – Vol. 23, no. 231 (Oct. 2, 1950)-vol. 32,
no. 1 (Jan. 2, 1959). – Willmar (Minn.) : Tribune Print. Co., 1950-1959. – 10 vol.
: ill. ; 56 cm.
Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available
on microfilm. – Continues: Willmar daily tribune. – Continued by: West Central
daily tribune.

52c.

West Central daily tribune. – Vol. 32, no. 2 (Jan. 3, 1959)-vol. 53, no. 170 (July
19, 1980). – Willmar (Minn.) : Tribune Print Co., 1959-1980. – 22 vol. : ill. ; 56 cm.
Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available on
microfilm. – Continues: West Central Minnesota daily tribune. – Continued by: West
Central tribune.

52d.

West Central tribune. – Vol. 53, no. 171- . – Willmar (Minn.) : Tribune Print.
Co., 1980- . – vol. : ill. ; 56 cm.

Title from masthead. – Daily (except Sundays and holidays). – Also available
on microfilm. – Continues: West Central daily tribune.
Бюлетин за събитие
53.

Бюлетин / XV Щахматна Олимпиада. – Бр. 1 (17 септ. 1962 г.)-бр. 21 (10
окт. 1962 г.). – Златни пясъци, Варна : [s.n.], 1962. – 21 no. ; 26 cm.
Title on cover: Bulletin / XV Olympiade d’echecs, Varna, 15. IX.-10. X. 1962.

54.

Daily bulletin / the Third Assembly, Lutheran World Federation, Minneapolis.
– No. 1 (Aug. 16, 1957)-no. 8 (Aug. 24, 1957). – [Minneapolis (Minn.) : Committee
on Arrangements, Third Assembly, Lutheran World Federation], 1957. – 8 no. : ill. ;
28 cm.

Title taken from caption.
55.

The Lambeth daily [Electronic resource]. – Electronic data. – Issue no. 3 (21
July 1998)-issue no. 5 (6 Aug. 1998).
Title from Web site (viewed 2001 Jan. 27). – Mode of access: World Wide
Web. URL: http://justus.Anglican.org/resources/Lambeth1998/Lambeth
.html#Lambeth%20daily. – Issue no. 1- issue no. 2 not published in electronic form.
– Issues for 5 Aug. and 6 Aug. both called: Issue no. 13.

Завършен интегрриращ ресурс
56.

MARC 21 format for bibliographic data : including guidelines for content
designation / prepared by Network Development and MARC Standards Office,
Library of Congress, in cooperation with Standards and Support, National Library of
Canada. – 1999 ed. – Washington [D.C.] : Library of Congress, Cataloging
Distribution Service, 1999- . – 2 vols. (loose-leaf) ; 28 cm.
Updated annually. – Rev. ed. of: USMARC format for bibliographic data. 1994
ed. 1994; and, Canadian MARC communication format for bibliographic data. 1994.
ISBN 0-8444-0989-8 (v. 1). – ISBN 0-660-17771-4 (v. 2)

Картографски материал
57.

Canada plotting chart [Cartographic material] : AIR 1615 / produced by
Surveys and Mapping Branch, Department of Energy, Mines and Resources. – Scale
1:3 000 000 at 45°N ; polar stereographic proj. (W 140°–W 46°/N 78°–N 41°). – 1st
ed. (1976)- . – Ottawa : Surveys and Mapping Branch, 1976- . – maps : col. ; 101 x
149 cm.
Annual. – Continues: Winnipeg navigation plotting chart. – Absorbed in 1979
: Canada plotting chart : AIR 1614.

58.

Official highway map [Cartographic material] : [Louisiana] / prepared by the
Louisiana Department of Transportation and Development. – Scale ca. 1:650,000
(W 94°3.–W 89°49./N 33°1.– N 28°55.). – 1981- . – Baton Rouge : The
Department., 1981- . – maps : col ; on sheets 75 x 82 cm or smaller.
On verso: Louisiana interstate highway system, 8 city maps, text, and ill.

59.

Ordnance Survey motoring atlas of Great Britain [Cartographic material]. –
Scale 1:90,080. 3 miles to 1 in. – 1983- . – Southampton : Ordnance Survey, 1983- .
– atlases : col. maps ; 40 cm.
Annual. – Title from cover.

60.

Super scale inner London A-Z [Cartographic material]. – Scale 1:7,040. –
Sevenoaks, Kent : Geographer’s’ A-Z Map Company. – atlases : col. maps ; 21 cm.
Title on contents page: A-Z inner London atlas. – Spine title: A-Z inner London
in super scale. – Description based on: Ed. 6, issued in 1998; title from cover.

Ръкопис
61a.

The Historical Society bugle. – Vol. 1, no. 1 (Oct. 17, 1922)-vol. 2, no. 7 (May
7, 1925). – 2 vol. ; 28 cm.
Frequency varies. – Typescript (in part carbon copies). – Prepared by staff
members of the Minnesota Historical Society. – Continued by: The bugle.

61b.

The bugle. – Vol. 2, no. 8 (June 1925) ; new ser., vol. 3, no. 1 (Apr. 1932) ;
[new ser., no. 1 (Jan.? 1944)]-new ser., no. 2 (Feb. 25, 1944). – 3 vol. ; 28 cm.
Typescript (in part carbon copies). – Prepared by staff members of the
Minnesota Historical Society. – Continues: The Historical Society bugle.

Ноти
62.

The Penguin scores. – Miniature score. – 1- . – Harmondsworth (Middlesex)
: Penguin Books, 1949- . – miniature scores ; 13 x 20 cm.
Contents: 1. Symphony no. 40 in G minor / Mozart ; 2. Brandenburg concerto
no. 3, in G / J.S. Bach ; 4. Symphony no. 101 in D / Joseph Haydn ; 5. Overtures, A
midsummer night’s dream & Fingal cave / Mendelssohn ; 6. Symphony no. 8 in B
minor (“Unfinished”) / Schubert

Звукозаписи
63.

The American Arts Project [Sound recording]. – Vol. 1, no. 1- . – New York
(NY) : American Arts Project, 1983- . – sound tape cassettes : mono.
“The monthly magasette”–Container.
ISSN 0748-2604

64.

The audio lawyer [Sound recording]. – Vol. 1, no. 1- . – Philadelphia :
American Law Institute– American Bar Association Committee on Continuing
Professional Education, 1983- . – sound tape cassettes : mono.
Monthly.

65.

... crime [Sound recording]. – [England] : WH Smith. – sound cassettes : mono.
Quarterly. – Title proper includes name of season. – Description based on
Autumn [1989]. Videorecordings

66.

American art today [Videorecording] : a view from the Whitney ... Biennial
Exhibition, Whitney Museum of American Art. – 1985- . – [New York] : Whitney
Museum of American Art ; [Chicago (Ill.)] : Home Vision [distributor], cop. 1985- .
– videocassettes ; sd., col. ; 1/2 in.
Biennial. – VHS format. – Summary: Presents an overview of the most
important current work in American art. Includes commentary by artists, critics, and
curators.

67.

Pee-Wee’s playhouse [Videorecording] / produced by Paul Reubens and
Richard Abramson ; directed by Stephen R. Johnson ; produced in association with
Boradcast Arts Productions ; a Pee- Wee Pictures production. – Vol. 1- . – Santa
Monica (CA) : Hi-Tops Video, cop. 1988- . – videocassettes : sd., col. ; 1/2 in.
Originally broadcast on the television program Pee-Wee’s playhouse. –
Contents: vol. 1. Ice cream soup (28 min.) ; vol. 2. Luau for two (28 min.) ; vol. 3.
Rainy day ; Now you see me, now you don’t ; Cowboy fun (80 min.) ; vol. 4. Beauty
makeover (28 min.) ...

Електронни ресурси
Вж и примери 7, 19, 38b, 38c, 76
68.

Bulletin [Ressource electronique] / Bibliotheque nationale du Canada. –
Donnees electroniques. – Vol. 32, no 6 (juin 2000)- . – Ottawa : Bibliotheque
nationale du Canada, 2000- .
Bimestriel. – Titre de l’ecran-titre (visionne le 30 aout 2000). – Fait suite a:
Nouvelles de la Bibliotheque nationale = ISSN 1200-4480

69.

Cataloger’s desktop [Electronic resource] / Library of Congress. – Electronic
data. – 1994, issue 1- . – [Washington (D.C.)] : Cataloging Distribution Service,
1994- . – computer optical discs ; 4 3/4 in.
Title from disc label. – Quarterly. – System requirements: IBM PC/AT
compatible with Intel compatible 80386 or greater processor ; 4 MB of RAM
(Windows users), 8 MB of RAM (OS2 users) ; MS DOS version 5.0 or higher
(Windows users) ; Microsoft Windows 3.1 or OS/2 version 2.1 ; CDROM drive with
Microsoft Extensions ; monitor capable of displaying graphics and compatible video
card (EGA/VGA recommended). – System requirements for network installation: on
the server: 80386 Intel compatible processor ; 8MB RAM, 2 MB free disk space ;
MS DOS 5.0 or higher ; Network Software ; CD-ROM drive with Microsoft

Extensions ; on the workstation: 80386 or greater Intel compatible processor ; 4 MB
RMA, 500 KB free disk space. – Accompanied by: Quick reference card, Software
user’s guide, and Introduction to the infobases.
ISSN 1073-4929 = Cataloger’s desktop
70a.

IFLANET unplugged [Electronic resource]. – [1996]-2000. – The Hague,
Netherlands : IFLA, 1996- 2000. – 5 computer optical discs : col. ; 12 cm.
Annual. – System requirements: PC-compatible 386SX or higher, Windows 3.1
operating system, CD-ROM drive, and 4 MB of RAM, or Macintosh system 7.0 or
higher with CD-ROM drive and 4 MB of RAM. – Issues for 1998-2000 include
IFLA membership directory. – Continued by: IFLA CD ...

70b.

IFLA CD ... [Electronic resource]. – 2001- . – The Hague, Netherlands : IFLA,
2001- . – computer optical discs : col. ; 12 cm.
Annual. – System requirements: PC-compatible 386SX or higher, Windows
operating system, hard drive with at least 10 MB of space available, CD-ROM drive,
and 4 MB of RAM, or Macintosh system 7.0 or higher with CD-ROM drive and 4
MB of RAM. HTML documents can also be read on older DOS machines using a
DOS-based Web browser. – “Membership directory and conference papers
included”–Cover of accompanying booklet. – Continues: IFLANET unplugged.

71a.

MacInTax [Electronic resource]. – Electronic program. – Camarillo (CA) :
Softview. – electronic disks : sd., col.; 9 cm.
Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030
IIcx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12" color monitor ; 8MB of RAM
(16MB recommended) ; 2X CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard
drive space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster
modem or a direct Internet connection. – Issue for 1990 has title: MIT. – Issues for
1991- published: San Diego : ChipSoft CA, Inc. – Some years issued also in rev.
eds. – Some issues also published on CD-ROM. – Description based on: Federal
1987. Last issue consulted: Tax year 1996.

71b.

MacInTax [Electronic resource]. – Electronic program. – [San Diego, (Calif.)] :
Intuit. – electronic optical discs : sd., col. ; 12 cm.
Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030
IIcx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12" color monitor ; 8MB of RAM
(16MB recommended) ; 2X CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard
drive space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster
modem or a direct Internet connection. – Some years published also in expanded
form with title: MacInTax deluxe. – Description based on: Tax year 1995. Last issue
consulted: Tax year 1997.

71c.

MacInTax deluxe [Electronic resource]. – Electronic program. – –tax year
1999. – San Diego (CA) : Intuit. – electronic optical discs : sd., col. ; 12 cm.
System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030 IIcx processor or
higher ; system 7.1 or higher ; 12" color monitor ; 8MB of RAM (16MB
recommended) ; 2X CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard drive
space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modem or a
direct Internet connection. – At head of title: Tax year 1997-tax year 1999 :
Quicken. – Continued by: TurboTax deluxe. – Description based on: Tax year 1995.

71d.

TurboTax deluxe [Electronic resource]. – Electronic program. – Tax year 2000. – San Diego(Calif.) : Intuit, 2001- . – electronic optical discs : sd., col. ; 12 cm.
System requirements: Macintosh 7.6 or higher ; CD-ROM drive ; printer. – At
head of title: Quicken. – Continues: MacInTax deluxe.

71e.

Minnesota state supplement [Electronic resource]. – Electronic program. –
-1990. – Oxnard (CA) : Softview, -[1991]. – electronic discs : col. ; 9 cm.
Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030
IIcx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12" color monitor ; 8MB of RAM
(16MB recommended) ; 2X CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard
drive space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modem
or a direct Internet connection. – Continued by: MacInTax personal Minnesota. –
Description based on and last issue consulted: 1990.

71f.

MacInTax personal Minnesota [Electronic resource]. – Electronic program. –
Tax year 1991- . – San Diego : ChipSoft CA, Inc., 1992- . – electronic discs : col. ; 9
cm.
Title from label. – System requirements: Macintosh/Power Macintosh ; 68030
IIcx processor or higher ; system 7.1 or higher ; 12" color monitor ; 8MB of RAM
(16MB recommended) ; 2X CD-ROM drive (4X recommended) ; 30 MB of hard
drive space ; electronic filing & online features require a 14,400 bps or faster modem
or a direct Internet connection. – Issues for Tax year 1994- published by: Intuit, Inc.
– Continues: Minnesota state supplement. – Last issue consulted: Tax year 1998.

72.

Tracts for the times [Electronic resource] / Project Canterbury. – Electronic
data. – Tract no. 1-tract no. 90.
Title from Web site (viewed 2001 Jan. 27). – Mode of access: World Wide
Web. URL: http://justus.Anglican.org/resources/pc/tracts. – Originally published:
London : Printed for J.G.F. & J. Rivington ; Oxford : J.H. Parker, 1840-1842.

Интегриращи ресурси
73.

Bankservicefees.com [Electronic resource] : your guide to Canadian bank fees /
Stewart Associates. – Electronic data. – Toronto : Stewart Associates, [1999]- .
Title from home page (viewed on Sept. 21, 2001). – Mode of access: World
Wide Web. URL: http://www.bankservicefees.com/index.html – Continuously
updated.

74.

Interactive tariff and trade dataweb [Electronic resource] / United States
International Trade Commission. – Electronic data. – [Washington, D.C. : USITC,
2001]- .
Title from title screen (viewed on Nov. 15, 2001). – Mode of access: World Wide
Web. URL: http://dataweb.usitc.gov/. – Continuously updated. – HTML title: USITC
trade database. – Data on this site have been compiled from tariff and trade data from
the U.S. Department of Commerce, the U.S. Treasury, and the U.S. International
Trade Commission.

Микроформи
Вж и примери 29a-29b, 51a-51b, 52a-52d
75.

The Somali news [Microform]. – Mar. 31, 1961-Sept. 26, 1969 ; year 1, no. 1
(1 Oct. 1969)- . East Lansing (Mich.) : Information Services Photo Laboratory,
Michigan State University ; Chicago (Ill.) : Center for Research Libraries
[distributor, 1997?]. – 2 microfilm reels : ill. ; 35 mm.
Ceased with issue for 22 Oct. 1969. – Originally published: Mogadishu
(Somalia Republic) : Ministry of Information, 1961-1969.

76.

Tracts for the times [Microform] / by members of the University of Oxford. –
Tract no. 1-tract no. 90. – Chicago (Ill.) : Library Resources, Inc., 1970. – 5
microfiches : positive ; 8 x 13 cm. – (Library of English literature ; LEL 2117621180)
Title from header. – Available also online. Mode of access: World Wide Web
URL: http://justus.Anglican.org/resources/pc/tracts. – Originally published: London :
Printed for J.G.F. & J. Rivington ; Oxford : J.H. Parker, 1840-1842.

