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135  ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до електронни ресурси. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
135  Електронни ресурси nr 
 a Вид на електронния ресурс nr 
 b Означение за конкретния материал nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

135a  Вид на електронния ресурс 

Кодът означава вида на електронния ресурс. 

a цифров 

Файл, който се състои главно от числа или данни, представени в числена форма като 
например записи с информация за резултатите от тестове на учащи се, статистическа 
информация и др. Информацията може да представлява данни от първоначални 
наблюдения, обобщени или статистически обработени данни. 

b компютърна(и)  програма(и) 

Файл от данни, който съдържа организирана съвкупност от инструкции, управляващи 
компютъра за извършване на основни операции и идентифициране на търсена 
информация и механизми. Към тази категория се включват видеоигри, микрокомпютърен 
софтуер и компютърни модели. 

c демонстрационен 

Файл от данни, съдържащ картинна или графична информация, от която при съвместна 
обработка с други видове файлове произлизат графични модели за интерпретиране или 
тълкуване на информация. 

d текст 

Файл от данни, който съдържа главно буквена информация (думи и изречения) 
конвертирана в кодиран формат, която може да бъде обработвана, сортирана и 
преструктурирана от машина и впоследствие възпроизвеждана във формат по избор. Тук 
например спадат библиографски файлове и файлове с литературни текстове. В записите, 
създадени преди въвеждането на код е, с код d са кодирани и библиографските файлове. 

e библиографски данни 
Ресурсът съдържа библиографски данни. Тук спадат данни от библиотечни каталози или от 
цитирани бази данни. Данните могат да бъдат в структуриран или в неструктуриран вид. 
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f шрифт 

Ресурсът съдържа данни, с помощта на които компютърът може да генерира шрифт. 

g игра 

Ресурсът е игра, предназначена за образователни цели. Обикновено се състои от текст и 
програмно осигуряване. Тук спадат видеоигрите. 

h звук 

Ресурсът съдържа кодирани данни, от които компютърът генерира звук. 

i интерактивна мултимедия 

Описваният ресурс дава възможност за навигиране по различни видове записи и тяхното 
възпроизвеждане (напр.: звук, снимка и др.). 

j онлайн система или услуга 

Описваният ресурс е онлайн система или услуга и може да съдържа небиблиографски 
данни. Примери: онлайн библиотечни системи, сървъри FTP, електронни рекламни 
табели, дискусионни групи, уебстраници и информационни центрове в мрежа. 

u неизвестен 

Видът на файла от данни е неизвестен. 

v комбиниран 

Файлът от данни съдържа различни по съдържание видове. 

z друг 

Вид на файла от данни, за който не е предвиден код. 

 
 

135b  Означение за конкретния материал 

Кодът означава вида на носителя на данни. 

a магнитна лента (1600 bpi) 
b магнитна лента (6250 bpi) 
c QIC2 (касета за PC) 
d касета DAT 
e обикновена аудиокасета 

Различни формати на записа за различни компютри. 

f дискета 3 ½ in 
g дискета 5,25 in 
h CD-ROM 
i онлайн 
j DVD 
z друг 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

135 ⊔⊔ ad bi 
(Текстова база данни в режим онлайн.)  
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2.  

135 ⊔⊔ ac bi 
(Изображенията са в процес на сканиране и са достъпни онлайн.)  

3.  

135 ⊔⊔ ad  
(Дигитализирани книги, които съдържат само текст.)  

4.  

135 ⊔⊔ ah bi 
(Файл в режим онлайн, във формат MPEG3, която съдържа само звук.)  

5. * COBISS.SI-ID=104699648 

135 ⊔⊔ av bh 
(CD-ROM с различни видове файлове.) 
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