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208  НОТНИ ИЗДАНИЯ 

Полето съдържа сведение, което се отнася до определена форма на печатна или ръкописна нотна 

единица, когато това сведение се съдържа в тях. Това поле съоответства на Специфичната област 

за нотни издания в ISBD(PM). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

208  Нотни издания nr 

 a Специфични данни за нотни издания nr 

 d Паралелни специфични данни за нотни 

издания 

r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

208a  Специфични данни за нотни издания 

Сведение за формата на описваната библиографска единица, взето от заглавната 

страница. 

 

 

208d  Паралелни специфични данни за нотни издания 

Паралелни сведения на различен език и/или азбука, взети от заглавната страница 

(Примери 2, 3, 6). Повтарящо се за всяко допълнително сведение (Пример 4). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

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

означават в ISBD със знак за равенство, последван от интервал. В подполе 208d знакът за 

равенство се генерира автоматично (Примери 2, 3, 4, 6). Сведенията в поле 208 трябва да 

съответстват на кодираните данни в поле 125 (Примери 2, 3, 4, 5, 6). 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

125 ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ИЗДАНИЯ  

Полето съдържа кодирани данни за звукозаписи и ноти. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

208 ⊔⊔ aMiniature score 

2. * COBISS.SI-ID=109908736 

125 ⊔⊔ aa by 

208 ⊔⊔ aPartitura dScore 

(Запис за музикална партитура, озаглавени „Concertino za piccolo in 

orkester”, виж пример 3. Сведенията в поле 208 трябва да съответстват 

на кодираните данни в поле 125.) 

3. * COBISS.SI-ID=114469376 

125 ⊔⊔ ac by 

208 ⊔⊔ aKlavirski izvleček dPiano reduction 

(Запис за ноти за вокалната партия с акомпанимент само от пиано от 

композиция, озаглавена „Concertino za piccolo in orkester”, виж пример 2.) 

4. * COBISS.SI-ID=10756909 

125 ⊔⊔ aa by 

208 ⊔⊔ aPartitura za izvajanje dSpielpartitur dPerforming score 

(Запис, съдържащ паралелни сведения за някои данни. Всяко паралелно 

сведение е въведено в повторено поле d.) 

Във формат  ISBD елементите изглеждат така: 

Partitura za izvajanje = Spielpartitur = Performing score 

5. * COBISS.BH-ID=8079879 

125 ⊔⊔ ac by 

208 ⊔⊔ aKlavirski izvadak 

(Запис за ноти за вокалната партия с акомпанимент само от пиано.) 

6. * COBISS.SR-ID=101187847 

001 ⊔⊔ 7cb 

125 ⊔⊔ ac ba 

208 ⊔⊔ aIzvod za dva klavira dL
FReduction pour deux pianos 

(Печатното издание е на кирилица и това е отбелязано с кода, въведен в 

подполе 0017. Специфичната форма на нотите е посочена на заглавната 

страница на кирилица. Паралелните сведения са на френски и затова са на 

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

отбелязани (знак L
F).)  

Във формат  ISBD елементите изглеждат така: 

Извод за два клавира = Reduction pour deux pianos 
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