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205  СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДАНИЕТО 

Полето съдържа сведение за изданието на библиографската единица заедно с допълнителни 

сведения за изданието и сведения за отговорност, свързана с изданието. То отговаря на Областта 

на изданието в ISBD. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

205  Сведения за изданието nr 

 a Сведение за изданието  nr 

 b Допълнително сведение за изданието r 

 d Паралелно сведение за изданието r 

 
f Сведение за отговорност, отнасящо се 

до изданието 

r 

 g Следващо сведение за отговорност r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

205a  Сведение за изданието 

Дума, израз или група от символи в стандартизирана форма, идентифициращи 

библиографската единица като част от издание. Подполето не е повтарящо се и затова 

допълнителни сведения за изданието се въвеждат в подполе b. 

 

 

205b  Допълнително сведение за изданието 

Допълнително сведение за издание, т.е. сведение за препечатка (Примери 5, 7, 8, 10, 13, 

15, 19) или алтернативно означение на изданието (Примери 6, 14). Повтарящо се за 

паралелно (Пример 15) или допълнително сведение за изданието. Отговаря на 

допълнителните сведения за изданието в ISBD. 

 

 

205d  Паралелно сведение за изданието 

Сведение за издание на език и/или азбука, различни от тази на сведението за изданието в 

подполе a (Примери 9, 15, 20). Повтарящо се за всяко допълнително паралелно сведение. 
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205f  Сведениe за отговорност, отнасящо се до изданието 

Първо сведениe за отговорност, отнасящо се до изданието. Може да се появи в 

подполета a, b или d (Примери 7, 9, 14, 16, 18). Повтарящо се за паралелни  сведения за 

отговорност (Пример 9) и първи сведения за отговорност, отнасящи се до допълнителни 

сведения за изданието. 

 

 

205g  Следващо сведение за отговорност 

Всяко следващо сведение за отговорност, отнасящо се до изданието. Попълва се след 

подполе f (Пример 7). Повтарящо се за следващи допълнителни и паралелни сведения за 

отговорност за изданието (Пример 16). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Данните в полето се въвеждат във вида и последователността, определени от ISBD. 

Съответствието между подполетата на поле 205 и елементите от данни в ISBD е показана по-долу: 

ПОДПОЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ЕЛЕМЕНТА 

РАЗДЕЛ В ISBD 

(G) 

ПРЕДХОЖДАЩА 

ПУНКТУАЦИЯ 

a Сведение за изданието 2.1 НОВА ОБЛАСТ 

b Допълнително сведение за 

изданието 

2.4 , 

d Паралелно сведение за 

изданието 

2.2 = 

f Сведение за отговорност за 

изданието 

2.3, 2.5 / 

g Следващо сведение за 

отговорност за изданието 

2.3, 2.5 ; 

 

Сведенията за отговорност се въвеждат веднага след сведението за изданието/препечатката или 

разновидността на изданието, към които то принадлежи. Когато сведението за отговорност се 

отнася до произведението като цяло, а не само до едно отделно издание или допълнителен тираж, 

то се въвежда в подполетата f или g. Понякога сведението за отговорност може да съдържа повече 

от едно име (Примери 9, 16). Когато сведението, отнасящо се до допълнителен тираж или 

препечатка е посочено в библиографската единица и няма сведение за издание, сведението за 

допълнителния тираж се въвежда в подполе a (Примери 4, 12). 

 

Паралелни данни: 

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се 

означават в ISBD със знак за равенство „=”. В подполе 205d знакът за равенство се генерира 

автоматично (Примери 9, 15, 20). 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

200 ЗАГЛАВИЕ И СВЕДЕНИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ 

Сведения за отговорност, отнасящи се до произведението като цяло се въвеждат в поле 200. 

305 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ИЗДАНИЕТО И БИБЛИОГРАФСКАТА МУ ИСТОРИЯ** 

Използва се за забележки, свързани със съдържанието на поле 205. 

7XX БЛОК ЗА ОТГОВОРНОСТ 

Имена в сведението за изданието, които носят отговорност, се въвеждат в блок 7ХХ. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

205 ⊔⊔ a16th ed.  

2.  

205 ⊔⊔ aNew and revised ed. 

3.  

205 ⊔⊔ aLarge print ed. 

4.  

205 ⊔⊔ a2nd impression 

(В библиографската единица няма сведения за изданието и затова 

допълнителното сведение за изданието е въведено в подполе a.) 

5.  

205 ⊔⊔ a3rd ed. b2nd (corrected) impression 

(За заглавието е посочено „Third edition. Second (corrected) impression”.) 

6.  

205 ⊔⊔ aEnglish full ed. b4th international ed. 

(Английското пълно издание на УДК е посочено също като „Четвърто 

международно издание”. Допълнителното сведение за изданието е въведено 

в подполе b.) 

7.  

205 ⊔⊔ a2nd ed. breissued fwith a foreword by Magnus Magnusson gextra notes by P. 

Gardner 

(Второто издание на библиографската единица е преиздадено с добавяне на 

предговор от Magnus Magnusson и бележки от P. Gardner.) 

8.  

205 ⊔⊔ a4th ed. frevised by H. G. Le Mesurier and E. McIntosh breprinted with 

corrections 

(4. изд. е редактирано от H. G. Le Mesurier и E. McIntosh.Издадена е 

препечатка с поправките.) 

9.  

205 ⊔⊔ a2nd ed. fedited by Larry C. Lewis d2e éd. frédigé par Larry C. Lewis 

(Паралено сведение за изданието и сведения за отговорност за изданието.) 



205 COMARC/B 

205 - 4 © IZUM, август 2009, Прев. на англ.: окт. 2009, Прев. на бълг.: дек. 2009 

10. * COBISS.SI-ID=20472576 

205 

 
⊔⊔ a3. izd. b2. ponatis 

(Запис за втора препечатка на 3. изд. Терминът, означаващ издание, е 

предаден със съкращение.)  

11. * COBISS.SI-ID=120955136 

205 ⊔⊔ aVerzija 3.0 

(Запис за електронен ресурс. Термините, свързани с поредността, напр. 

„версия”, също съдържат информация за изданието.) 

12. * COBISS.SI-ID=107835 

205 ⊔⊔ a2. ponatis 

(Когато библиографската единица не съдържа данни, отнасящи се до 

изданието, информацията за изданието е въведена в подполе a.) 

13. * COBISS.SI-ID=113259776 

205 ⊔⊔ aSlavnostna izd. ob stoletnici umetnikovega rojstva b1. natis 

(Запис за първата препечатка на юбилейното издание на Dogodek v mestu 

Gogi. Сведението за изданието е взето от библиографската единица.)  

14. * COBISS.SI-ID=42613249 

205 ⊔⊔ aFaksimile bbibliofilska izd. furedila Marija Hernja Masten 

(Алтернативното сведение за изданието е въведено в подполе b. 

Сведението за отговорност, отнасящо се до изданието също е посочено в 

библиографската единица.) 

15. * COBISS.SI-ID=67822080 

205 ⊔⊔ a3. prenovljena izd. b1. natis d3., átdolgozott kiad. b1. nyomás 

(Библиографска единица с паралелно сведение за изданието и допълнително 

сведение за изданието на унгарски.) 

Във формат  ISBD елементите изглеждат така: 3. prenovljena izd., 1. natis = 3., átdolgozott kiad., 

1. nyomás 

16. * COBISS.SI-ID=114705152 

205 ⊔⊔ aNova, dopolnjena izd. f[uredil Stane Mažgon gprevod novih besedil Niki 

Neubauer, Suzana Jeklic gizdelava abecednega kazala Boštjan Lovka gfotografije 

na straneh o Sloveniji Peter Skoberne, Stane Klemenc, arhiv ZMK] 

(Редакторът на разширеното издание е въведен в подполе f. Следващите 

сведения за отговорност са повторени в подполета g. Данните, които не са 

взети от препоръчания източник са заградени в квадратни скоби.) 

17. * COBISS.BH-ID=935462 

205 ⊔⊔ a3. ispravljeno i dopunjeno izd. 

(Сведението за изданието е взето от библиографската единица. Терминът, 

означаващ издание, е предаден със съкращение.) 

18. * COBISS.BH-ID=6466054 

205 ⊔⊔ aBosansko izd. fpriredio Mirko Pejanović 

(Запис за босненско издание със сведение за отговорност, отнасящо се до 

изданието.) 
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19. * COBISS.SR-ID=100680716 

205 ⊔⊔ a5. izd. b[1. ekavsko] 

(Запис за версия на „екавица” на 5.изд. Данните, които не са взети от 

препоръчания източник, са оградени в квадратни скоби. Терминът, 

означаващ издание, е предаден със съкращение.) 

20. * COBISS.SR-ID=77388044 

001 ⊔⊔ 7cb 

205 ⊔⊔ a[2. dopunjeno izd. dL
F2nd supplemented ed.] 

(Сведението за изданието е посочено на кирилица и на латиница. Азбуката, 

на която се изписват данните, е сръбска кирилица. Това е отбелязано в 

подполе 0017. В записа данните, които трябва да се показват на латиница, 

се отбелязват (знак L
F). 

Във формат ISBD елементите изглеждат така: 

[2. допуњено изд. = 2nd supplemented ed.] 
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