
COMARC/B 210 

 

210  ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 

Полето съдържа информация за публикуването, разпространението и производството на 
библиографската единица, включително свързаните с тях години. То съответства на Областта на 
издаването, разпространението и т.н. в ISBD. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
210  Издателски данни, сведения за 

разпространение и др. 
nr 

 a Място на издаване, разпространение и др. r 
 b Адрес на издателя, разпространителя и др. r 
 c Наименование на издателя, 

разпространителя и др. 
r 

 d Година на издаване, разпространение и др. nr 
 e Място на производство r 
 f Адрес на производителя r 
 g Наименование на производителя r 
 h Година на производство r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

210a  Място на издаване, разпространение и др. 

Мястото на издаване или разпространение на библиографската единица, във формата, в 
която е посочено в нея. Когато мястото не е достатъчно известно или е написано грешно 
или в остаряла форма, може да се добави пояснение в прави скоби според препоръките в 
ISBD (Примери 2, 3, 16). Повтарящо се за всяко допълнително споменато място 
(Примери 5, 7, 17, 20, 31) или за мястото на издаване на друг език (Примери 13, 18). 

 
 

210b  Адрес на издателя, производителя и др. 

Пълният адрес на издателя или разпространителя. Включва се обикновено, когато 
издателят не е добре известен (Примери 4, 15). При визуализиране кръглите скоби се 
генерират автоматично. 
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210 COMARC/B 

210c  Наименование на издателя, разпространителя и др. 

Наименованието на издателя или разпространителя, може да бъде и в съкратена форма, 
при условие, че е лесно за идентифициране (Пример 1). След наименованието на 
разпространителя в квадратни скоби може да се добави изразът „разпространител” или 
неговото съответствие на друг език (Примери 5, 20). 

 
 

210d  Година на издаване, разпространение и др. 

Годината или приблизителната година на издаване (Пример 18), годината на получаване 
на авторски права (Примери 7, 26, 29) или годината на производство (Пример 11). 
Допуска се и посочването на начална година (Пример 6) или на начална и крайна година 
на публикуване (Пример 10, 24, 30). 

 
 

210e  Място на производство 

Мястото на производство на библиографската единица, напр. мястото на отпечатване на 
публикация (Пример 9, 20, 32). Когато мястото не е достатъчно известно или е написано 
грешно, може да се добави пояснение в прави скоби според препоръките в ISBD. 

 
 

210f  Адрес на производителя 

Пълният адрес на производителя. Включва се обикновено, когато производителят не е 
добре известен (Пример 22). 

 
 

210g  Наименование на производителя 

Наименованието на производителя (напр. печатар), което може да бъде и в съкратена 
форма (Примери 9, 18, 30, 33). 

 
 

210h  Година на производство 

Годината на производство на библиографска единица, когато е използвана като 
допълнение към годината на публикуване (Примери 12, 18). 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Данните в подполето се въвеждат във формата и последователността, определени в ISBD. При 
визуализиране пунктуацията между подполетата се генерира автоматично, освен при подполетата 
с паралелни данни. Цялото сведение за производство се поставя в кръгли скоби. Съответствието 
между подполетата и елементите от данни в ISBD е показано по-долу: 

ПОДПОЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТА РАЗДЕЛ В ISBD(G) ПРЕДХОЖДАЩА 

ПУНКТУАЦИЯ 
a Място на издаване, 

разпространение и др. 
4.1 Нова област 

a повторено Следващо място на издаване, 
разпространение и др. 

4.1 ; 

c Наименование на издателя, 
разпространителя и др. 

4.2 : 

d Година на издаване, 
разпространение и др. 

4.4 , 

e Място на производство 4.5 (  
e повторено Място на производство 4.5 ; 
g Наименование на производителя 4.6 : 
h Година на производство 4.7 ,) 

 

Паралелни данни 

Паралелни данни в библиографската единица, т.е. данни, повторени на друг език или азбука, се 
означават в ISBD със знак за равенство „=”. Отделни паралелни данни се въвеждат в съответното 
повтарящо се поле, като преди тях се въвежда знак за равенство и разстояние „=” (Пример 19). 
При група от паралелни данни, най-напред се въвеждат данните на един език, а след това на 
другия език и/или азбука (Примери 13, 18, 34). 

 

Съдържание на подполетата 

Когато мястото или наименованието на издателя са неизвестни, в подполета a или c се въвеждат в 
прави скоби съкращенията [S.l.] (sine loco) и [s.n.] (sine nomine) (Примери 3, 9, 11, 21) или техните 
съответствия на нелатински азбуки (на български - Б.м. и Б.и.) (Пример 32). Когато се въвежда 
повече от един издател, наименованието на всеки от тях се попълва в повтарящо се подполе с, 
предхождано от повторено подполе а, в което се нанася съответното място на издаване (Примери 
5, 12, 20, 31). Когато се въвежда само един от издателите и едно място на издаване, 
разпространение и др. Пропуснатата информация се означава с „etc.” (Примери 10, 29) или с 
неговото съответствие на нелатински азбуки (на български – „и др.”) в прави скоби (Пример 33). 

 

Години 

Сведението за годината на издаване е задължително. Ако годината на публикуване е неизвестна, в 
подполе d се посочва годината на получаване на авторското право или годината на производство 
със съответното пояснение (Примери 11, 29). Когато тези данни не са известни, в прави скоби се 
въвежда приблизителната година на издаване (Пример 18). 

Годината на получаване на авторското право може да бъде въведена в допълнение към годината на 
публикуване. Двете се въвеждат в едно и също подполе d, разделени със запетайка (Пример 26). 
Когато към годината от подполе d в допълнение се въвежда годината на производство, тя се 
въвежда в подполе h (Пример 12). В подполе d или h може да се въвеждат начална и крайна 
година (Пример 10, 24, 30). 

Когато единицата е в повече от един том или част, публикувани в повече от една година (в 
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подполе 100b кодът е „g”), а в подполе d с остри скоби „< >” се означава, че данните са временни 
(Пример 24). Временните данни се променят при излизането на всеки следващ том или част. След 
публикуването на последния том или част острите скоби се премахват. Сведението в подполе 210d 
трябва да съответства на сведението в подполе 100с – Година на публикуване 1, съответно 100d – 
Година на публикуване 2, както и на сведението за броя на томовете/частите в подполе 215а 
Специфично означение за материал (Примери 24, 25). 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

100cd ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА. Година на публикуване 1, Година на 
публикуване 2 

Подполетата с и d съдържат години на издаване, които съответстват на кода в подполе 100b 
(Примери 16, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30) 

102 СТРАНА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Полето съдържа код за една или повече страни, в които е публикувана или произведена 
библиографската единица. (Примери 17, 29, 33). 

205 СВЕДЕНИЯ ЗА ИЗДАНИЕТО 

Полето съдържа сведения за изданието. Годината на отпечатване за препечатка може да бъде 
включена в сведението за издание или разновидност на изданието. 

620 МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП 

В това поле се въвежда мястото на издаване, производство и др., ако се прецени, че то трябва да е 
точка за достъп (Пример 28). 

 

 

ПРИМЕРИ  

1.  

210 ⊔⊔ a[Cambridge, Mass.] cHarvard Univ. P. d1981 
(Мястото на издаване не е на основния източник на информация и затова е 
заградено в прави скоби. Библиографската агенция допуска съкращения в 
наименованието на издателя.)  

2.  

210 ⊔⊔ aBrampton [Cumbria] cL.Y.T.C. d[1978 or 1979] 
(Добавено е наименованието на по-голямата административна единица 
(графство), тъй като мястото на отпечатване не е достатъчно известно. 
Годината не е сигурна.) 

3.  

210 ⊔⊔ aNottigham [i.e. Nottingham] c[s. n.] d1966 gSherwood Printers 
(Наименованието на мястото е сгрешено или със стар правопис. Името на 
издателя е неизвестно. Сведенията за издателя са задължителни и ако не е 
известен се въвежда „[s.n.]” или неговото съответствие на нелатинска 
азбука (на български - Б.и).) 
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4.  

210 ⊔⊔ aLondon b(52, St. George's Avenue, N7) cSt. George's Church d[1975] 
(Адресът на издателя е добавен от агенцията, създаваща записа. Годината 
не е взета от основния източник на информация и затова е поставена в 
квадратни скоби.)  

5.  

210 ⊔⊔ aColorado Springs cMyles aLondon cHouseman [distributor] d1980 
(Библиографската единица е издадена от две издателства. В подполе с е 
добавено сведение за ролята на разпространителя в прави скоби.) 

6.  

210 ⊔⊔ aLondon cMacmillan for the Linnean Society d1964- 
(Библиографската единица излиза в продължение на повече от една година 
и затова е въведена първата година с тире.) 

7.  

210 ⊔⊔ aLondon aBoston cButterworth dcop. 1982 
(Повтореното подполе за място на издаване се отнася за същия издател. 
Годината е тази на получаването на авторското право и е означена като 
такава.) 

8.  

210 ⊔⊔ aIpswich cBoydell P. aBungay cWaveney Publications d1976 
(Библиографската единица има повече от един издател.) 

9.  

210 ⊔⊔ a[S. l. cs. n.] d1974 eManchester gUnity Press 
(Библиографската единица съдържа само името на печатаря. Добавени са 
S.l. и s.n., тъй като другите данни не са известни.) 

10.  

210 ⊔⊔ aLondon [etc.] cO.U.P. d1978-1981 
(Когато се въвежда само първото място на издаване, пропуснатите данни 
се означават с [etc.] или с неговото съответствие на нелатинска азбука (на 
български – „и др.”) . Библиографската единица е била публикувана в 
отделни томове в продължение на период от време, по-дълъг от една 
година..) 

11.  

210 ⊔⊔ aBombay c[s. n.] d1980 printing 
(Вместо годината на издаване е посочена годината на отпечатване. Тя е 
въведена в подполе d със съответното обяснение.) 

12.  

210 ⊔⊔ aGeneva cWHO aLondon cdistributed by H.M.S.O. d1970 h1973 printing 
(Когато в библиографската единица е посочена функцията на 
разпространителя, сведението се въвежда като цяло. Ако годината на 
издаване е различна от годината на отпечатване, тя се въвежда в подполе 
h, заедно със съответното обяснение.) 

13.  

210 ⊔⊔ aBern cBundeskanzlei a= Berne cChancellerie fédérale d1974 
(Наименованието на издателя и мястото на публикуване са на повече от 
един език. Пред паралелните данни се въвежда знак за равенство, последван 
от разстояние „=”.) 
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14.  

210 ⊔⊔ aA Paris cChez l'auteur dAvec Privilège du Roy, 1700 
(В библиографската единица е отбелязана годината на постъпване на 
задължителния екземпляр във Френската кралска библиотека.) 

15. * COBISS.SI-ID=122673408 

210 ⊔⊔ aJesenice bTavčarjeva 1b, 4270 Jesenice cŽetev d2003 
(В библиографската единица е посочен и адресът на издателя, който при 
визуализация се изписва заграден в кръгли скоби.) 

16. * COBISS.SI-ID=72281088 

100 ⊔⊔ bd c1966  
210 ⊔⊔ aUniversity Park (Pa.) cPennsylvania State University, Department of Slavic 

Languages d1966 
Мястото на издаване не е широко известно и затова е добавено 
наименованието на щата. Информацията е взета от препоръчания 
източник и е заградена в кръгли скоби. Когато издателят е посочен заедно 
с висшестояща институция, данните се въвеждат така, както са изписани 
в библиографската единица. Годината в подполе 210d трябва да 
съответства на годината, въведена в подполе 100c.) 

17. * COBISS.SI-ID=40223232 

102 ⊔⊔ afra agbr ausa 
210 ⊔⊔ aParis aLondres aNew York cGordon & Breach d1974 

(В библиографската единица са посочени три места на издаване. Данните в 
подполетата трябва да съответстват на кодираните данни, въведени в 
поле 102.) 

18. * COBISS.SI-ID=104812800  

100 ⊔⊔ bf c1999 d2000 
210 ⊔⊔ aPiran cPomorski muzej „Sergej Mašera” a= Pirano cMuseo del mare „Sergej 

Mašera” d[1999?] eLjubljana g„Jože Moškrič” h2000 
(Годината на издаване не е сигурна. В подполе 100c е въведена най-ранната 
възможна година на издаване, а в подполе 100d – най-късната. 
Собственото име, използвано сато част от наименованието на издателя 
или производителя се въвежда изцяло, оградено в кавички. Мястото на 
издаване и наименованието на издателя са въведени на два различни езика. 
Пред паралелните данни е въведен знак за равенство, последван от 
разстояние „=”.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

Piran : Pomorski muzej „Sergej Mašera” = Pirano : Museo del mare „Sergej Mašera”, [1999?] 
(Ljubljana : „Jože Moškrič”, 2000) 

19. * COBISS.SI-ID=118477056 

210 ⊔⊔ aLjubljana cZavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije c= Anstalt zum Schutz 
des Kulturerbes von Slowenien c= Institute for the Protection of Cultural Heritage 
of Slovenia d2002 e[Ljubljana] gPleško 
(Наименованието на издателя е посочено на три езика. Пред паралелните 
данни е въведен знак за равенство, последван от разстояние „=”. Мястото 
на издаване не е посочено в препоръчания източник на информация и е 
оградено в квадратни скоби.) 
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Във формат ISBD описанието изглежда така: 

Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije = Anstalt zum Schutz des Kulturerbes von 
Slowenien = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2002 ([Ljubljana] : Pleško) 

20. * COBISS.SI-ID=110950400 

210 ⊔⊔ aLjubljana cPlaninska zveza Slovenije a[Radovljica] cDidakta [distributer] d2001 
eLjubljana gEuroadria 
(В библиографската единица са посочени издател и разпространител. 
Функцията на разпространителя е въведена в подполе с, оградена в 
квадратни скоби.)  

21. * COBISS.SI-ID=768259 

210 ⊔⊔ a[S. l. cs. n.] d1951 
(В библиографската единица няма информация за мястото на издаване и 
наименованието на издателя. Съкращенията „S. l.” и „s. n.” са оградени в 
квадратни скоби.) 

22. * COBISS.SI-ID=33230080 

210 ⊔⊔ aLjubljana csamozal. d1993 eLjubljana fKadilnikova 8 gEurota 
(В библиографската единица е посочено „Samozaložba” и този термин е 
въведен съкратен в подполе с. В библиографската единица е посочен и 
адресът на производителя.) 

23. * COBISS.SI-ID=118533120 

210 ⊔⊔ aLjubljana c[Š. Virant] d2002 
(Авторите на дипломни работи, докторски дисертации и др.се приемат за 
издатели – физически лица. Личното име е съкратено и оградено с 
квадратни скоби.) 

24. * COBISS.SI-ID=1762305 

100 ⊔⊔ bg c1971 d1997 
210 ⊔⊔ aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti dl971-<1997> 
215 ⊔⊔ aZv. <1-2> d24 cm 

(Отделни части на монографична публикация са издадени през период, по-
дълъг от година. Публикацията продължава да излиза и годината на 
публикуване 2 в подполе 210d е оградена в остри скоби. След публикуването 
на последния том/част, скобите се заличават. Годините в подполе 210d 
трябва да съответстват на годините в подполетата 100c и d.) 

25. * COBISS.SI-ID=97723392 

100 ⊔⊔ bg c2001 d9999 
210 ⊔⊔ aLjubljana cDružina d2001- 
215 ⊔⊔ aZv. <1-> cilustr. d24 cm 

(Издаден е само първият том на издание, което е предвидено да излиза през 
период по-дълъг от година. В подполе 210d е въведена година, последвана от 
тире. Годината трябва да съответства на годината от подполе 100с. В 
подполе 100d е въведено „9999”.) 
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210 COMARC/B 

26. * COBISS.SI-ID=105404160 

100 ⊔⊔ bh c2000 d1999 
210 ⊔⊔ aLjubljana cDruštvo slovenskih skladateljev d2000, cop. 1999 eŠmarje Sap 

gMišmaš 
(Когато в библиографската единица са посочени година на издаване и 
година на придобиване на авторско право, на първо място се въвежда 
годината на издаване, а след нея годината на придобиване на авторско 
право със съответното обяснение.)  

27. * COBISS.SI-ID=43253504 

100 ⊔⊔ be c1994 d1584 
210 ⊔⊔ aLjubljana cMladinska knjiga d1994 eLjubljana g"Jože Moškrič" 
324 ⊔⊔ aIzv. izd.: Wittemberg, 1584 

(При каталогизиране на факсимилно издание в поле 210 е въведена неговата 
година на издаване, а не годината на издаване на оригиналното издание. 
Данните в подполе 210d трябва да съответстват на данните, въведени в 
подполе 100с. Годината на публикуване на оригинала е въведена в подполе 
100d.) 

28. * COBISS.SI-ID=36738560 

210 ⊔⊔ aLabaci cimpensis Michaelis Promberger d1773 eLabaci gliteris Egerianis 
620 ⊔⊔ dLjubljana 

(В библиографската единица мястото на издаване е изписано в старинна 
форма. За да се предостави достъп до информацията чрез мястото на 
издаване, то трябва да се въведе в подполе 620d.) 

29. * COBISS.BH-ID=10456070 

100 ⊔⊔ bh c1992 
102 ⊔⊔ ausa 
210 ⊔⊔ aBerkeley [etc.] cUniversity of California Press dcop. 1992 

(Когато в библиографската единица са посочени повече от три места на 
издаване, се въвежда само първото и се добавя съкращението „[etc.]” или с 
неговото съответствие на нелатинска азбука (на български – „и др.”) . 
Кодираните данни в поле 102 се отнасят само до мястото, въведено в 
подполе 210a.) 

30. * COBISS.BH-ID=1672998 

100 ⊔⊔ bg c1952 d1955  
210 ⊔⊔ aSarajevo cSvjetlost d1952-1955 eSarajevo g"Veselin Masleša" 

(Завършено многотомно издание, чиито томове са публикувани за период 
по-дълъг от една година. Данните в подполе 210d трябва да съответстват 
на данните, въведени в поле 100. Личното име, използвано като част от 
наименованието на производителя е въведено изцяло, заградено в кавички.) 

31. * COBISS.SR-ID=189206279 

210 ⊔⊔ aNovi Sad cZmaj cAtlantis aPodgorica cZavod za udžbenike i nastavna sredstva 
d2002 eSubotica gBirografika 
(Библиографската единица е издадена от трима издатели, чиито 
издателства се намират на две различни места.) 
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32. * COBISS.SR-ID=13854215 

001 ⊔⊔ 7cb 
210 ⊔⊔ aBeograd c[b. i.] d1921 eBeograd g"Vuk Karadžić" 

(Записът се визуализира на сръбска кирилица и това е отбелязано чрез кода, 
въведен в подполе 0017. Когато на библиографската единица няма 
информация за издател, в подполе с се въвежда съкращението „[b. i.]”) 

33. * COBISS.MK-ID=17430538 

001 ⊔⊔ 7cc 
102 ⊔⊔ amkd 
210 ⊔⊔ aSkopje [i dr.] cProsvetno delo [i dr.] d1988 eBjelovar gProsveta 

(Записът се визуализира на македонска кирилица и това е отбелязано чрез 
кода, въведен в подполе 0017. Когато в библиографската единица са 
посочени повече от три места на издаване или наименования на издател се 
въвежда само първото, последвано от съкращението „[i dr.]”.)  

34. * COBISS.MK-ID=8096266 

001 ⊔⊔ 7cc 
210 ⊔⊔ aStruga cStruški večeri na poezijata c=L

FSoirées poétiques de Struga d1981 
eKumanovo gProsveta 
(Записът се визуализира на македонска кирилица и това е отбелязано чрез 
кода, въведен в подполе 0017. Наименованието на издателя е посочено на 
два езика с различни азбуки. Пред паралелните данни е въведен знак за 
равенство, последван от разстояние „=”. В записа данните, които трябва 
да се изписват на латиница се маркират (знак L

F).)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

Струга : Струшки вечери на поезијата = Soirées poétiques de Struga, 1981 (Куманово : 
Просвета) 


	210  Издателски данни, сведения за разпространение и др.
	ПОДПОЛЕТА
	210a  Място на издаване, разпространение и др.
	210b  Адрес на издателя, производителя и др.
	210c  Наименование на издателя, разпространителя и др.
	210d  Година на издаване, разпространение и др.
	210e  Място на производство
	210f  Адрес на производителя
	210g  Наименование на производителя
	210h  Година на производство

	БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО
	СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА
	ПРИМЕРИ 


