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141  СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ – СПЕЦИФИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКЗЕМПЛЯРА 

Полето съдържа кодирани данни, които се отнасят до специфичните характеристики на екземпляр 
от старопечатни монографични издания. Полето е повтарящо се, когато записът съдържа 
подробности за повече от един екземпляр. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
141 

 
Старопечатни издания – Специфични 
характеристики на екземпляра 

r 

 a Материал на подвързията r 
 b Вид на подвързията nr 
 c „Подвързан с” nr 
 d Състояние на подвързията  nr 
 e Състояние на книжното тяло r 

 
0 Сигнатура на екземпляра, за който се 

отнасят данните в полето* 
nr 

 
5 Институция, за която се отнасят данните 

в полето 
nr 

 
9 Инвентарен номер на екземпляра, за който 

се отнасят данните в полето* 
nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

141a  Материал на подвързията 

Кодът означава вида на материали, използван за подвързия. 

a пергамент, тънък пергамент 
b кожа 
c дърво 
d платно 
e синтетични материали 
f мукава 
g картон 
h неподвързана 
z друг 
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141b  Вид на подвързията 

Кодът означава вида на подвързията. 

a оригинална, т.е. първична 
b преподвързана 
c съвременна 
d реставрирана, факсимиле 
e реставрирана, имитация 
f произведение, подвързано с друго 

Използва се за подвързване, направено от издателя, разпространителя или притежателя на 
книгата. 

h неподвързана 
z друг 

 
 

141c  „Подвързан с” 

Кодът означава дали наличният екземпляр е самостоятелна единица или е подвързан с 
други. 

1 подвързан с една или повече единици 
 
 

141d  Състояние на подвързията  

Кодът означава степента на запазеност на подвързията на екземпляра. 

a отлично 
b добро 
c похабена 
d повредена 
e скъсан гръб 
f подвързията липсва 
z друго 

 
 

141e  Състояние на книжното тяло 

Кодът означава степента на запазеност на книжното тяло на екземпляра. 

a отлично 
b добро 
c похабено 
d повредено 
e непълно 
z друго 
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1410  Сигнатура на екземпляра, за който се отнасят данните в полето* 

Когато институцията притежава повече от един екземпляр, в подполето се попълва 
сигнатурата на екземпляра, за който се отнасят данните в полето. 

 
 

1415  Институция, за която се отнасят данните в полето 

Наименованието на институцията, за която се отнасят данните в полето в кодирана 
форма. Тъй като няма международно приети кодове, попълват се кодове за 
библиотеките, определени на национално ниво. 

 
 

1419  Инвентарен номер, за който се отнасят данните в полето* 

В подполето се въвежда инвентарният номер на екземпляра, за който се отнасят данните 
в полето като връзка с данните за състоянието на фонда. Когато описваният екземпляр е 
в повече от една част и има повече от един инвентарен номер, инвентарните номера се 
отделят един от друг чрез точка и запетая (;) 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

141 ⊔⊔ ab ba da eb 5CiZaNSB 0BZ 364 9030000021 
(Кодирана информация за „Regole generali di architettura di Sebastiano 
Serlio”. In Venetia, 1544.) 

2. *1 

141 ⊔⊔ ab ad af be da ea 5CiZaNSB 0R IV-4º -5b 9398900143 
141 ⊔⊔ ab ba dc ed 550001 0R 6632-1/4 903000360; 03000362; 03000363; 03000364 

(Кодирана информация за „Die Ehre des Hertzogthums Crain...” von Johann 
Weichard Valvasor. Laybach, 1689. Единият от екземплярите е 
притежание на Националната и университетска библиотека в Загреб, а 
другият се намира в Националната и университетска библиотека в 
Любляна. Вторият екземпляр има четири инвентарни номера, защото е в 
четири тома.) 

3.  

141 ⊔⊔ ah bh df ed ee 5CiZaNSB 0IIC-8º primj. b 9040000164 
(Вторият екземпляр от „Dictionarium quinque nobilissimarum Europae 
linguarum”. Venetiis, 1595., притежание на Националната и 
университетска библиотека в Загреб. Екземплярът не е подвързан, той е 
самостоятелна единица, подвързията липсва, книжното тяло е повредено 
и непълно.) 

                                                 
1 Второто поле 141 от пример 2 и пример 4 са предоставени от Националната и университетска библиотека в 
Любляна. 
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4.  

141 ⊔⊔ ab ba db ec 550001 0R 19140 9030001175 
(Кодирана информация за: „Dictionarium quatuor linguarum” / auctore, 
Hieronymo Megisero, 1592. Екземплярът е с добре запазена кожена 
подвързия и не е подвързан с друга единица. Книжното тяло е частично 
повредено.) 
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