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126  ЗВУКОЗАПИСИ – ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до физическите качества на звукозаписите. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

126  Звукозаписи – Физическо описание nr 

 a Форма nr 

 b Скорост nr 

 c Вид на звука nr 

 d Ширина на браздата nr 

 e Размери (звукозаписи) nr 

 f Ширина на лентата nr 

 g Конфигурация на лентата nr 

 h Придружителен текстов материал r 

 i Техника на записа nr 

 
j Специални характеристики на 

възпроизвеждането 

nr 

 k Вид на плочата, цилиндъра или лентата nr 

 l Вид на материала nr 

 m Начин на нарязване nr 

 

Подполетата от a до j са предназначени за въвеждане на общи сведения, а подполетата от k до m - 

за въвеждане на подробни сведения. 

 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

126a  Форма 

Кодът означава формата на издаване. 

a плоча 

b лента (ролка) 

c лента (касета) 

d лента (картридж) 

e запис върху жица 

f цилиндър 

g барабан (пианола или механичен орган) 
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h филм (озвучен филм) 

i CD* 

j DVD (звук)* 

z друга 

 

 

126b  Скорост 

Кодът означава скоростта на звукозаписа. Използва се когато трябва да се обърне 

внимание на вида на единицата, върху която е записан звукозаписа. 

 ГРАМОФОННИ ПЛОЧИ   ЛЕНТИ 

a 16 2/3 об/мин  k 1 7/8 in/s 

b 33 1/3 об/мин  l 1 15/16 in/s 

c 45 об/мин  m 3 3/4 in/s 

d 78 об/мин  n 7 1/2 in/s 

e 8 об/мин  o 15 in/s 

g 1.4 м/сек (компактдиск)  p 30 in/s 

   q 8/10 in/s 

   r 4/10 in/s 
 

 ЦИЛИНДРИ   ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

h 1 in/s 120 об/мин  u неизвестна 

i 160 об/мин  z друга 

(Напр. нестандартизирана скорост 

за записи преди 1906 г.) 

 

 

126c  Вид на звука 

Кодът означава начина на записване. 

a моно 

b стереофоничен 

c квадрофоничен 

u неизвестен 

z друг  

 

 

126d  Ширина на браздата 

Подполето се попълва само когато записът е върху грамофонна плоча. Кодът означава 

ширината на браздите върху плочите. 

a едра/стандартна 

Плочите със 78 об/мин са обикновено с едри бразди. Цилиндрите използвани при 120 

об/мин (които имат 100 бразди в инч) са обикновено стандартни. 

b микробразда/фина 

Плочите със 16 2/3, 33 1/3 и 45 об/мин обикновено са с микробразди. Браздите на 

цилиндрите, използвани при 160 об/мин (които имат 200 бразди в инч) се определят 

обикновено като фини. 
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u неизвестна 

z друга 

 

126e  Размери (звукозаписи) 

Кодът означава диаметъра на ролка или плоча или размерите на касета, картридж или 

цилиндър. 

a 3 in (7.6 см) 

b 5 in (12.7 см) 

c 7 in (17.78 см) 

Малка грамофонна плоча 

d 10 in (25.4 см) 

e 12 in (30.48 см) 

Голяма грамофонна плоча (дългосвиреща) 

f 16 in (40.64 см) 

g 14 in (35.56 см) 

h 4 3/4 in (12.05 см) 

Компактдиск 

j 3 7/8 x 2 1/2 in (9.84 x 6.35 см) 

Касета 

o 5 1/4 x 3 7/8 in (13.33 x 9.84 см) 

Картридж 

s 2 3/4 x 4 in (6.98 x 10.16 см) 

Цилиндър 

u неизвестни 

z  други 

 

 

126f  Ширина на лентата 

Подполето се попълва само когато записът е върху лента. Кодът означава ширината на 

лентата. 

a 1/4 in (6 мм) 

b 1/2 in (1.27 см) 

c 1 in (2.54 см) 

d 1/8 in (3 мм) 

e 2 in (5.08 см) 

f 1/3 in (8 мм) 

u неизвестна 

z друга 

 

 

126g  Конфигурация на лентата 

Подполето се попълва само когато записът е върху лента. Кодът означава 

конфигурацията на пистите на лентата. 
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a 1 писта 

b 2 писти 

c 4 писти 

d 8 писти 

e 12 писти 

f 16 писти 

g 24 писти 

h 6 писти 

u неизвестна 

z друга  

 

 

126h  Придружителен текстов материал 

Кодът означава съдържанието на съпроводителния текст. Подполето се повтаря когато 

единицата има повече от един придружителен текст. 

a дискография 

b библиография 

c тематичен показалец 

d либрето или текст 

e биография на композитора 

f биография на изпълнителя или сведения за ансамбъла 

g технически или исторически сведения за инструментите 

h технически сведения за музиката 

i исторически сведения за музиката 

j други исторически сведения 

k етноложка информация 

l биография на аранжора или преработвача 

r инструктивен материал 

s партитура 

z друг придружителен текстов материал 

 

 

126i  Техника на записа 

Кождът означава техниката на записване. 

a акустична 

b електронна 

c дигитална 

u неизвестна 

z друга  

 

 

126j  Специални характеристики на възпроизвеждането 

Кодът означава характеристиките на възпроизвеждане. 

a стандарт NAB 

b стандарт CCIR/IEC 

c обработен по DBX  
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d дигитално  

e Dolby-A  

f Dolby-B  

g Dolby-C  

h CX  

u неизвестни 

z други  

 

 

126k  Вид на плочата, цилиндъра или лентата 

Кодът означава вида на плочата, цилиндъра или лентата. 

a единичен, запис на живо 

b масово производство (повечето търговски плочи или ленти) 

c прототип на лента  

d матрица на лента за размножаване 

e прототип на плоча (негатив) 

f матрица (позитив) 

g матрица за плоча (негатив) 

h пробен отпечатък 

u неизвестен 

z друг  

 

 

126l  Вид на материала 

Кодът означава вида на материала за плочи, цилиндри или ленти. 

 ПЛОЧИ   ЛЕНТИ 

a  лакирана (напр. ацетатна)  i с книжна основа 

b  метална (напр. алуминий)  j ацетат 

c  пресован шеллак (масово 

производство) 
 k pvc 

d  пресована пластмаса (масово 

производство) 
 l полиестер 

e  метал и пластмаса 

(компактдискове) 
   

 

 ЦИЛИНДРИ   ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

g восъчен (уникат)  u неизвестен 

h пластмаса (масово производство)  z друг 

 

 

126m  Начин на нарязване 

Кодът означава начина на нарязване при изработването на браздите на плочата. 

a странично или комбинирано 

b вертикално 

u неизвестен 
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ПРИМЕРИ 

1.  

126 ⊔⊔ ai bg cb dz eh he ic jd kb le  

(Компактдиск, съдържащ дигитално записана музика, придружен от 

биография на композитора.) 

2. * COBISS.SI-ID=77852928 

126 ⊔⊔ ac bl cb ej  

(Аудиокасета, записана със стереотехника.) 

3. * COBISS.SI=13813650 

126 ⊔⊔ aj bu cb eh hc ia jd  

(Аудио DVD, записано със стереотехника и придружено от предметен 

показалец.) 

4. *COBISS.BH-ID=791100 

126 ⊔⊔ ai bg cb eh ia  

(Компактдиск, записан със стереотехника.) 
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