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127  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Полето съдържа едно или повече шестзначни числа, отнасящи се до продължителността на 

звукозаписа, на част от звукозаписа или до приблизителната продължителност на композицията, 

включена в партитурата. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

127 

 

Продължителност на звукозаписи и нотни 

произведения 

nr 

 a Продължителност r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

127a  Продължителност 

Подполето съдържа шест цифри, с които се определя продължителността на запис или на 

част от звукозапис или приблизителната продължителност на изпълнението на нотирано 

произведение. Времето е разделено на три подчасти, всяка с дължина от по два символа, 

представящи числото на часовете, минутите и секундите. 

 

  

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

В поле 127 се записва в кодирана форма продължителността на звукозаписите и на печатните и 

ръкописни нотни произведения. Продължителността може да бъде представена и в свободен текст 

като обща забележка в поле 300 – Обща забележка (Пример 3) или като забележка за 

съдържанието в поле 327 – Забележка за съдържание (Пример 4). 
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ПРИМЕРИ 

1.  

127 ⊔⊔ a003100 a001839 

(Продължителност на звукозапис на две произведения, едното от 31 

минути, а другото - от 18 минути и 39 секунди.) 

2.  

127 ⊔⊔ a024600 

(Продължителност на звукозапис от 2 часа и 46 минути.) 

3.  

127 ⊔⊔ a001356 a002005 

300 ⊔⊔ aDurations: 13:56; ca. 20:05 

(Нотно издание на две пиеси. Първата, с продължителност 13 минути и 56 

секунди, втората – приблизително 20 минути и 5 секунди. Забележка със 

същата информация е представена и в поле 300.) 

4.  

127 ⊔⊔ a001635 a000957 a001049 

327 ⊔⊔ aQuatrain II (16:35) aWater ways (9:57) aWaves (10:49) 

(Звукозапис на три изпълнения. Продължителността на всяко от тях е 

посочена и в забележка за съдържанието.) 

5. * COBISS.SI-ID=30087 

127 ⊔⊔ a001530 

(Партитура за композиция с продължителност 15 мин и 30 сек) 

6. * COBISS.SI-ID=2192522 

127 ⊔⊔ a011556 

215 ⊔⊔ a1 CD (15 мин, 56 сек) 

(Запис върху компактдиск на оратория с продължителност един час, 15 

мин и 56 сек.) 

7. * 

127 ⊔⊔ a012513 a005846 

215 ⊔⊔ a2 CD-ja (85min, 13 sek; 58 min, 46 sek) 

(Звукозапис върху два компактдиска; подполето 127а се повтаря.) 
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