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125  ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ИЗДАНИЯ 

Полето съдържа кодирани сведения за вида на партитурата и наличието на партии в нотните 

издания или сведения за вида на текста при немузикални звукозаписи. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

125  Звукозаписи и нотни издания nr 

 a Вид на партитурата nr 

 b Означение за партии nr 

 c Означение за говор r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

125a  Вид на партитурата 

Кодът означава вида на музикалната партитура. 

a цялостна партитура  

Примери 1, 8. 

b партитура (малка или с учебно предназначение) 

Пример 2. 

c вокална партитура с клавирен акомпанимент 

Пример 3. 

d вокална партитура, хорова партитура, без акомпанимент 

Пример 4. 

e съкратена партитура, клавирна партитура за диригент  

Пример 5.  

f графична партитура 

g сбита партитура (напр. за църковни химни) 

m различни формати 

n композиция за един инструмент или глас 

Напр. композиция за пиано, орган, виола, флейта и т.н. (Пример 6). 

o съкратена партитура с текст и акорди 

Често се използва в модерната поп музика. Обикновено съдържа мелодична линия с 

букви и/или графични символи, представляващи акорди или позицията на пръстите 

върху китарата. 
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u неизвестен 

z друг  

 

 

125b  Означение за партии 

Кодът означава наличието на партии в партитурата.  

a има партии 

Примери 7, 8. 

u  неизвестно 

y  няма партии 

 

 

125c  Означение за говор 

Кодът означава вида на литературния текст за немузикални изпълнения. 

a поезия 

b драма 

c белетристика (романи, разкази и др.) 

d история 

e лекции, речи 

f упътвания  

g звуци 

h автобиография 

i биография 

j есета 

k съобщение, репортаж 

l спомени  

m репетиции 

n интервюта 

o рекламни текстове 

p материали за езиково обучение 

Пример 10. 

q материали от конференции 

r комедия 

s народни приказки 

t свещени текстове 

Пример 9. 

z други видове текстове 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

208 НОТНИ ИЗДАНИЯ. СПЕЦИФИЧНИ ДАННИ ЗА НОТНИ ИЗДАНИЯ 
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ПРИМЕРИ 

1. * COBISS.SI-ID=8649116 

125 ⊔⊔ aa by 

215 ⊔⊔ a1 partitura (96 str.) 

2. * COBISS.SI-ID=12691298 

125 ⊔⊔ ab by 

215 ⊔⊔ a1 žepna partitura (VI, 139 str.) 

3. * COBISS.SI-ID=194695 

25 ⊔⊔ ac by 

215 ⊔⊔ a1 klavirski izvleček (217 str.) 

4. * COBISS.SI-ID=71202560 

125 ⊔⊔ ad by 

215 ⊔⊔ a1 zborovska partitura brez spremljave (72 str.) 

5. * COBISS.SI-ID=65793280 

125 ⊔⊔ ae by 

215 ⊔⊔ a1 poenostavljena partitura ([1] f.) 

6. * COBISS.SI-ID=44792833 

125 ⊔⊔ an by 

215 ⊔⊔ a33 str. 

7. * COBISS.SI-ID=109395968 

125 ⊔⊔ ba 

215 ⊔⊔ a4 parti (8, 8, 6, 6 str.) 

8. * COBISS.SI-ID=109935104 

125 ⊔⊔ aa ba 

215 ⊔⊔ a1 partitura (26 str.) e61 partov 

9. * COBISS.SI-ID=320789 

125 ⊔⊔ ct 

(Аудиокасети със запис на Новия Завет.) 

10.  * COBISS.SI-ID=441812 

125 ⊔⊔ cp 

(Езикови учебни материали на два компактдиска.) 
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