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117  ТРИИЗМЕРНИ АРТЕФАКТИ И ПРЕДМЕТИ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до триизмерни артефакти и предмети според 
определенията за тях в ISBD(NBM), необходими при каталогизиране в библиотеки и музеи. 
Полето е повтарящо се, когато каталожният запис обхваща повече от един вид триизмерни 
артефакти и предмети. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
117  Триизмерни артефакти и предмети r 
 a Означение за конкретния материал nr 
 b Материал r 
 c Цвят nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

117a  Означение за конкретния материал 

Кодът означава основния материал, към който принадлежи библиографската единица. 

aa учебно средство 

Пример 2. 

ab лабораторни и конструктурски материали 
ac образци, мостри, експонати (биологични и др.) 
ad фауна 
ae флора 
af минерали 
ag микроскопски препарати 
ah пъзели 
ai инструменти и оборудване 
aj оръжия 
ak контейнери 
al мебели 

am превозни средства 
an текстилни материали 
ao облекло 
ap игри и развлечения 
aq играчки 

Пример 1. 
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ar кукли 
as модели 
at образци за моделиране 
ba диорами 
bb копие/репродукция на художествено произведение 
bc скулптури 

Пример 3. 

bd декоративни предмети  
be индустриална продукция 
bf машини 
bg монети 
bh медали 
bi бижутерия 
bj артефакти  
uu неизвестен 
vv смесен 
zz друг 

 
 

117b  Материал 

Кодът означава, от който е изработен артефактът или предметът. 

aa теракота 
ab восък 
ac глина 
ad фаянс (майолика) 
ae порцелан 
af керамика 
ag гипс 

Пример 3. 

ah стъкло 
ba дърво 

Пример 2. 

ca слонова кост 
da камък 
db скъпоценни камъни 
dc мрамор 
dd базалт 
de семпертин 
df порфир 
ea хартия 
eb мукава 
fa ценни метали 
fb метал 
fc бронз 
fd мед 
ga синтетични материали 
ha текстилни материали 
ia пластмаса 

Пример 1. 
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uu неизвестен 
vv смесен 
zz друг  

 
 

117c  Цвят 

Кодът означава цвета на артефакта или предмета. 

a едноцветен, монохромен 

Библиографската единица е едноцветна (Примери 2, 3). 

b черно-бял 

Библиографската единица е черно-бяла.  

c многоцветен 

Библиографската единица е цветна (Пример 1). 

d ръчно оцветен 

Библиографската единица е ръчно оцветена. 

u неизвестен 
v смесен 

Произведението или комплектът е комбинация от едноцветни, черно-бели, цветни, 
ръчно оцветени и/или други изображения. 

z друг 

Библиографската единица не принадлежи към определените по-горе категории. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=12653371 

117 ⊔⊔ aaq bia cc 
(Играчка „Медицински принадлежности”) 

2. * COBISS.SI-ID=4010295 

117 ⊔⊔ aaa bba ca 
(Комплект от дървени музикални инструменти) 

3. * COBISS.SI-ID=108303104 

117 ⊔⊔ abc bag ca 
(Гипсов бюст на Франце Прешерн.) 
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