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140  СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ – ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до физическата форма на по-старите монографични 

публикации (старопечатните). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

140  Старопечатни издания – Общи сведения nr 

 a Кодове за илюстрации – книга r 

 
b Кодове за илюстрации – отделни листове 

на цяла страница 

r 

 c Код за илюстрация – техника nr 

 d Форма на съдържанието r 

 e Жанр nr 

 f Биография nr 

 g Основен материал – книга nr 

 h Основен материал - отделни листове nr 

 i Воден знак nr 

 j Печатарски знак nr 

 k Издателски знак nr 

 l Украса nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

140a  Кодове за илюстрации - книга 

Кодът означава вида на илюстрациите в книгата. 

aa илюстрации 

Използва се за видове илюстрации, които не са упоменати по-долу или когато всеки вид 

илюстрация не се кодира отделно. 

ab украса 

ac буква с орнаменти 

ad миниатюра 

ae рубрика 

Заглавие, пасаж и др., написани с отличаващи се букви. 

af винетка 

Орнамент около главна буква и т.н. или на празно място. 

ag фронтиспис 
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Изображение на заглавна страница. 

ah портрет 

ai панорама 

Панорамен изглед на град и др. с отбелязани важни забележителности 

aj географски карти 

ak морски карти (т.е. навигационни карти) 

al планове 

am ноти 

an гербове 

ao генеалогични таблици 

ay без илюстрации 

az други 

 

 

140b  Кодове за илюстрации – отделни листове на цяла страница 

Кодът означава вида на илюстрациите на цяла страница. 

a илюстрации 

g фронтиспис 

h портрети 

i панорами 

j географски карти 

k морски карти (т.е.навигационни карти) 

l планове 

m ноти 

n гербове 

o генеалогични таблици 

y без илюстрации 

z други 

 

 

140c  Код за илюстрация - техника 

Кодът означава техниката, в която са изработени илюстрациите. 

a дърворез 

b литография 

c офорт 

d акватинта 

e гравюра 

u неизвестна 

v смесена 

z друга 

 

 

140d  Форма на съдържанието 

Подполето се използва за описание на съдържанието на публикацията или на нейни 

значими части. 
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aa религиозно произведение 

Използва се за библейски истории, катехизис, молитвена литература, химни, 

религиозни пиеси, индулгенции, литании, разкази за чудеса, проповеди, богослужебни 

книги и др. Ако е необходимо специално определение само за катехизиси, молитвена 

литература, проповед и богослужебни книги, използват се кодовете „ab”, „ac”, „ad” или 

„ae”. 

ab катехизис 

ac молитвена литература 

Часослови, молитвени календари, новени, молитвеници, псалтири и др. 

ad проповед 

Апокалиптични проповеди, проповеди за деца, по специален повод и др. 

ae богослужебни книги 

Литургични книги: антифонарии, требници, изборни евангелия, тропари, книги с 

църковни песни, католически требник, папски, епископски, ритуални, свещени и др. 

ba научно произведение 

Атласи по естествени науки, определители за растения, лабораторни бележки, 

фармокопея и др. 

bb дискусия, дисертация, теза 

ca норми на обществено поведение / обичаи 

Етикеция и церемониал, ритуали за духовни братства и ложи и т.н. 

da законник 

Закони, постановления, законопроекти, договори, наредби и др.  

db политическо произведение 

ea материали за краткотрайно ползване  

Обяви, реклами (на книготърговци, печатари, издатели), търговски каталози (за търгове, 

на книготърговци, производители и др.), листовки, програми и др. 

fa справочник 

Учебна програма, библиотечен каталог, каталог на музей, алманах, библиография, 

календар, адресна книга, показалец, словник, тезаурус, таблици и др. Ако е необходимо 

определение само за библиотечен каталог, библиография, календар, показалец, речник 

и енциклопедия, използват се кодовете „fb”, „fc”, „fd”, „fe”, „ff ”или „fg”. 

fb библиотечен каталог 

fc библиография 

fd календар 

fe показалец 

ff речник 

fg енциклопедия 

ga историческо произведение 

Хроника, летописи, биография, генеалогия, семейна, местна, устна или военна история 

и др. 

ha полемичен трактат 

ia произведение с неопределено (смесено) съдържание 

Речи, диалог, интервю, писма, въпроси и отговори и др. 

ja възпоменателно произведение 

Юбилейно издание, албум, епитафия, хвалебствие, възхвала, възпоменание и др. 

ka инструктивно произведение, упътване  

Използва се общо за инструктивно произведение. Ако е необходимо определение само 

за наръчници и учебници, използват се кодовете „kb” или „kc”. 

kb наръчник 
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kc учебник 

Буквар, антология, христоматия, читанка, граматика и др. 

la документи 

Сертификат, ценоразпис, абонаментен списък, избирателен списък и др. 

ma развлекателна литература 

Книга за оцветяване, игри, пъзели и др. 

na версия на произведение 

Адаптация, резюме, пародия, цензурирано издание, сценарий и др. 

zz друг 

 

 

140e  Жанр 

Когато произведението е литературен текст, жанрът му се определя чрез код. 

aa поезия 

ab рицарски роман, авантюристичен роман, пасторален роман в стихове 

ca драма 

da либрето 

ea белетристика 

Използва се общо за белетристика. Когато е необходимо специално уточнение за роман, 

повест, басня, приказка, алегория, легенда, притча или кратка проза, се използват 

съответните кодове, посочени по-долу. 

eb роман 

ec повест, новела 

ed басня 

ef приказка 

eg алегория 

eh легенда 

ei притча 

ej кратка проза, разказ 

fa есе, фейлетон 

ga хумор, сатира 

ha писма 

ia сборник със смесено съдържание 

ja максими, афоризми, поговорки, анекдоти 

ka юношеска литература 

la друг 

Използва се за хроника, кратка биография, мемоари, дневник, биография, житие, 

илюстрован разказ за пътешествие, еротична, мистична литература и др. Когато е 

необходимо специално уточнение, посочват се съответните кодове, посочени по-долу. 

lb хроника 

lc кратка биография 

ld дневник 

le биография 

lf житие 

lg илюстрован разказ за пътешествие 

lh еротично произведение 

li мистична литература 

ma реторика, речи 

yy не е литературен текст 
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zz друг 

 

 

140f  Биография 

Когато произведението е биографично, видът на биографията се определя с код. 

a автобиография 

Използва се за кратка автобиография и изповед. 

b биография на едно лице 

c колективна биография 

d съдържа биографична информация 

y не е биографичен материал 

z друг 

 

 

140g  Основен материал - книга 

Кодът означава материала, върху който е отпечатано или написано произведението. 

a хартия, общо 

b ръчно изработена хартия 

c оризова хартия 

d дървесинна хартия 

e пергамент, тънък пергамент 

z друг  

 

 

140h  Основен материал – отделни листове 

Кодът означава материала, на който са изпълнени отделните листове. 

a хартия, общо 

b ръчно изработена хартия 

c оризова хартия 

d дървесинна хартия 

e пергамент, тънък пергамент 

z друг 

 

 

140i  Воден знак 

Кодът означава наличието на воден знак. 

1 хартията има воден знак 

 

 

140j  Печатарски знак 

Кодът означава, че книгата съдържа типографски знак. 
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1 има типографски знак 

 

 

140k  Издателски знак 

Кодът означава, че книгата съдържа издателски знак. 

1 има издателски знак 

 

 

140l  Украса 

Кодът означава наличието на украса в книгата. 

1 има орнаменти 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

105 ТЕКСТ - МОНОГРАФИИ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до книгите (т.е. монографични печатни 

материали), които не се смятат за старопечатни. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

140 ⊔⊔ aab abac ca dzz eaa fy ga 

(Кодирана информация за C. Valerius Catullus's Carmina. Venetiis, Andreas 

de Paltascichis, XVIII kal. Jan. [15. XII] 1487 et 1. II 1488.) 

2.  

140 ⊔⊔ aac aaf aah aan ba bj bi bh ce dga ele fb ga ha 

(Кодирана информация за Natale solum magni ecclesiae doctoris sancti 

Hieronymi in ruderibus Stridonis occultatum... ac brevis Illyricanae chronologiae 

adjunto erutum atque cum vita ejusdem purpurati Dalmatae per Josephum 

Bedekovich, Neostadii Austriae, Ex Typographeo Muelleriano, 1752.) 

3.  

140 ⊔⊔ aac aan by ce dga ela fy gb i1 

(Кодирана информация за Itinerario da Terra Sancta e suas particularidades 

compostos por frey Pantaliam Daviero. Em Lisboa, 1593.) 

4.  

140 ⊔⊔ aan ca dda dga dna eyy fy i1 

(Кодирана информация за Capitulacoes da paz feita entre el Rey nosso senhor 

& o Serenissimo Rey da Gram Bretanha as quaes se concluryram pelos diputados 

que nellas se diz, em Madrid a 15 de Novembre de 1630. Em Lisboa, 1633.) 
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5. *
1
 

140 ⊔⊔ aay by dkc eyy fy gb hb i1 j1 l1 

(Кодирана информация за „Grammatik der Slawischen Sprache in Krain, 

Karnten und Steyermark”. Laybach 1809, която е отпечатана на ръчно 

изработена хартия, без илюстрации, с печатарски знак и орнаменти.) 
 

                                                 
1
 Примерът е предоставен от Националната и университетска библиотека в Любляна. 
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