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215  ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

Полето съдържа информация за физическата характеристика на библиографската единица. Това 

поле съответства на Областта на физическата характеристика в ISBD. При описание на съставни 

части полето съдържа физическата характеристика на съставната част и данни към коя основна 

библиографска единица принадлежи. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

215  Физическо описание r 

 a Специфично означение за материал nr 

 c Други физически данни nr 

 d Размери nr 

 e Придружителен материал r 

 f Приложение** nr 

 g Номерация – трето ниво* nr 

 i Номерация – второ ниво* nr 

 h Номерация – първо ниво* nr 

 k Хронология* nr 

 o Алтернативна пагинация* nr 

 p Алтернативна номерация – трето ниво* nr 

 q Алтернативна номерация – второ ниво* nr 

 r Алтернативна номерация – първо ниво* nr 

 s Алтернативна хронология* nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

215a  Специфично означение за материал 

Вид на материала и/или сведения за броя на съставните части (Примери 16, 22–32). При 

еднотомни печатни монографични публикации се въвежда само броят на страниците 

(Примери 1, 2, 5, 17, 33). 

При описание на съставни части се въвеждат номерата на първата и последната страница 

(Примери 35–38) или специфичната характеристика на материала. (Примeр 47). 
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215c  Други физически данни 

Физически данни за библиографска единица, извън тези които са посочени в това поле 

или в полетата на забележките, напр., подробности за наличие на илюстративен 

материал, цвят или звук и др. (Примери 11, 17, 28, 29, 31, 42).  

 

 

215d  Размери 

Размери на библиографска единица (Примери 16 19, 22, 30) и/или размери, които са от 

значение, когато за  ползването на библиографската единица е необходимо устройство 

(Пример 8). За старопечатни книги тук се въвежда библиографският формат (Пример 

15). 

 

 

215e  Придружителен материал 

Кратко описание на материал, който придружава описваната библиографска единица и е 

предназначен да бъде използван заедно с нея (Примери 1, 4, 17, 22, 25, 26, 32, 33). 

Повтарящо се за различни придружителни материали (Пример 18). В това подполе се 

въвеждат данни за най-значимите и най-големите приложения. Приложение, за което е 

необходимо по-подробно библиографско описание се описва в поле 421 – Приложение. 

 

 

215f  Приложение** 

Подполето е използвно до 1991 за приложения към съставни части. 

 

 

215g  Номерация – трето ниво* 

Третото ниво на номерация при описване на съставни части, когато има повече от две 

нива на номерация (Пример 51) 

 

 

215i  Номерация – второ ниво* 

Второто ниво на номерация при описване на съставни части, обикновено годишнина 

(Примери 35, 37). 

 

 

215h  Номерация – първо ниво* 

Първо ниво на номерация при описване на съставни части, обикновено брой (Примери 

35, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49). 
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215k  Хронология* 

Година, съответно дата на издаване при описване на съставни части (Примери 35, 36, 37, 

41, 44, 48, 49). 

 

 

215o  Алтернативна пагинация* 

Алтернативни първа и последна страница при описание на съставни части (Пример 37). 

Подполета 215оpqrs се попълват само когато съставната част е публикувана в 

продължаващо издание, което е подсерия или е приложение на продължаващо издание 

(попълнено е подполе 011s). 

 

 

215p  Алтернативна пагинация – трето ниво* 

Трето ниво на номерация при описване на съставни части с повече от две нива на 

номерация. 

 

 

215q  Алтернативна пагинация – второ ниво* 

Второ ниво на номерация при описване на съставни части, обикновено годишнина 

(Примери 38, 40). 

 

 

215r  Алтернативна пагинация – първо ниво* 

Първо ниво на номерация п при описване на съставни части, обикновено брой (Примери 

37, 38, 40). 

 

 

215s  Алтернативна хронология* 

Година, съответно дата на издаване при описване на съставни части (Примери  37, 38, 

40). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

В подполета 215аcde се въвеждат данни за физическите характеристики на библиографската 

единица (Примери 1–34). Полето се повтаря, когато при мултимедиен комплект физическата 

характеристика на всяка съставна част се посочва отделно (Примери 14, 32). Според ISBD данните 

от повтореното поле 215 се изписват едно под друго след един знак разстояние. 
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Пунктуацията, която разграничава отделните подполета не се въвежда, но в рамките на подполтата 

се въвежда всяка пунктуация (Примери 4, 16, 22, 26, 27). Допълнителна информация за 

съдържанието на данните в това поле се съдържа в съответните ISBD. По-долу е показано 

съответствието между подполетата и елементите на ISBD: 

ПОДПОЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТА РАЗДЕЛ В ISBD(G) ПРЕДХОЖДАЩА 

ПУНКТУАЦИЯ 

a Специфично означение за материал 5.1 Нова област 

c Други физически данни 5.2 : 

d Размери 5.3 ; 

e Придружителен материал 5.4 + 

 

Когато библиографската единица е в повече броеве/части, излизащи в продължение на повече от 

една година (в подполе 100b кодът е g), в подполе 215а в остри скоби „< >” се означава, че 

данните са временни (Примери 20, 21). След излизане на първия брой/част, той се въвежда в 

острите скоби, последван от тире. При повече от един брой/част в острите скоби се въвежда 

първият и последният получен до момента брой/част, които се отделят с тире. Временните данни 

се подменят при излизането на всеки следващ брой/част. След публикуването на последния 

брой/част острите скоби се премахват и се нанася общият брой на броевете/частите. 

 

Физическа характеристика на съставната част и данни към коя основна библиографска 

единица принадлежи 

При физическата характеристика на съставните части в поле 215, наред с физическото описание на 

съставната част се нанасят и данни за основната библиографска единица, към която тя  

принадлежи (Примери 35–50). 

Задължително е попълването на подполе 215а, в което се въвеждат страници или специфичен вид 

на материала (Пример 47). Полето се повтаря, когато се описва съставна част в две или три части, 

продължаваща в два или три броя (Примери 39, 40). При съставни части, които са публикувани в 

повече от три продължения подполе 215а не се попълва (Пример 41). 

Въвеждането на данни за принадлежност към основна библиографска единица (подполета 

215аgihkopqrs) зависи от вида на основната единица: 

1. за съставна част на монографична публикация (книжен и некнижен материал), която е излязла 

в един брой/част, се попълва само подполе 215а (Примери 42, 50). 

2. за съставна част на монографична публикация (книжен и некнижен материал), която е 

излизала в повече от един брой/част, се попълват подполета 215аgih (Примери 43, 44, 47). 

Когато основната единица излиза в продължение на повече от една година, попълва се и 

подполе 215k, в което въвеждаме годината на публикуване на тома/частта (Пример 44).  

3. за съставна част на продължаващо издание се попъват подполета 215аgihk (Примери 35, 36, 39, 

41, 45, 48, 49). 

4. за съставна част на продължаващо издание, което е подсерия или е включено като приложение 

на друго продължаващо издание наред с подполета 215аgihk се попълват и подполетата 

215opqrs с данни за алтернативна пагинация, номерация и хронология (Примери 37, 38, 40). 

Данните в подполета 215аgihk трябва да съответстват на данните за публикацията, чийто ISSN 

е въведен в подполе 011а. Алтернативните данни в подполета 215opqrs трябва да съответстват 

на данните за публикацията, чийто ISSN е въведен в подполе 011s.  
 

Според ISBD принадлежността на съставната част (подполета  215аgihkopqrs) се изписва при 

идентификацията на основната библиографска единица, а другите физически данни и размери 

(подполета 215cd) при основното описание на съставната част (Примери 35, 39, 42). 

Групата на алтернативните данни се означава със знака за равенство, който се поставя пред нея. В 
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тази група са включени и заглавието и ISSN (Примери 37, 38, 40). 

Повече указания са дадени в публикацията Guidelines for the application of the ISBDs to the 

description of Component Parts (Ръководство за прилагане на ISBD при описанието на съставни 

части) и в съответните ISBD.  

ПОДПОЛЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТА ПРЕДХОЖДАЩА 

ПУНКТУАЦИЯ 

a Специфично означение за материал Нова област или , 

g Номерация – трето ниво* Нова област 

i Номерация – второ ниво* Нова област или , 

h Номерация – първо ниво* Нова област или , 

k Хронология* ( 

o Алтернативна пагинация* , 

p Алтернативна номерация – трето ниво* Нова област 

q Алтернативна номерация – второ ниво* Нова област или , 

r Алтернативна номерация – първо ниво* Нова област или , 

s Алтернативна хронология* ( 
 

Означението за номерацията се поставя между символите NSL/NSE  „≠”, за да не се взема предвид 

при сортиране и търсене (Примери 35, 37, 43, 46, 48, 49). 

 

Връзка между основната библиографска единица и съставната част 

При съставна част на продължаващо издание, връзката се осъществява чрез подполе 011а 

(Примери 35, 36, 39, 45, 46, 48, 49). 

При съставната част, която е подсерия или приложение на продължаващо издание, връзката се 

осъществява чрез подполета 011а и 011s (Примери 37, 38, 40). 

При съставна част на монографична публикация (книжен и некнижен материал), връзката се 

осъществява чрез подполе 464l, в което се въвежда идентификационния номер на записа за 

основната библиографска единица (Примери 41, 43, 44, 45, 47, 50) 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

011a ISSN, ISSN за статия 

В записа за съставната част подполето съдържа ISSN на основната библиографска единица. 

011s ISSN, ISSN на серията / подсерията / приложението 

В записа за съставната част подполето съдържа ISSN на серията, подсерията или 

приложението. 

4641 СЪСТАВНА ЧАСТ НА МОНОГРАФИЯ. Идентификационен номер 

В записа за съставната част подполето съдържа идентификационния номер на основната 

библиографска единица 

105a ТЕКСТ – МОНОГРАФИЯ, Кодове за илюстрации 

Кодираните данни за вида на илюстрациите в подполе 105а трябва да 

съответстват на данните в подполе 215с (Примери 16, 17, 20, 32, 33). 

106 ТЕКСТ - ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

(Пример 24) 

115 ВИДЕОМАТЕРИАЛИ 
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(Примери 27, 28, 32)  

116 ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ  

(Примери 30, 32) 

117 ТРИИЗМЕРНИ АРТЕФАКТИ И ПРЕДМЕТИ 

 (Пример 31) 

120 КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ – ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 

 (Примери 22, 23, 32) 

121 КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

(Примери 22, 23, 32) 

124 КАРТОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ: СПЕЦИФИЧНО ОЗНАЧЕНИЕ ЗА МАТЕРИАЛА 

(Примери 22, 23, 32) 

125 ЗВУКОЗАПИСИ И НОТНИ ИЗДАНИЯ 

 (Пример 25) 

126 ЗВУКОЗАПИСИ: ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

(Примери 29, 32, 47) 

130 МИКРОФОРМИ: ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ  

(Пример 24) 

135 ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ  

(Примери 26, 34, 46) 

140 СТАРОПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ (ОБЩО) 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

215 ⊔⊔ a264 p., 24 leaves of plates cill., 17 facs. d21 cm e1map 

(Публикация с илюстрации, факсимилета, 264 страници и 24 листа 

приложения. Придружителният материал е географска карта. 

Височната е измерена от гърба на книгата.) 

2.  

215 ⊔⊔ ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates cmaps d21 cm 

(Публикацията съдържа географски карти, има три различни пагинации и 

приложение от един непагиниран лист.) 

3.  

215 ⊔⊔ a1 folder (6 p.) cmaps, plans, charts, portraits d21 x 30 cm  

(Папка с географски карти, графични материали и портрети. Когато 

ширината на библиографската единица е по-голяма от височината се 

въвеждат и двата размера.) 

4.  

215 ⊔⊔ a3 vol. (49, 37, 18 p.) cill., col. maps d22 cm esound disk (16 min) : 33 1/3 rpm., 

mono., 17.5 cm 

(Публикацията е в три тома. Страниците на отделните томове се 

въвеждат в кръгли скоби след броя на томовете. Томовете съдържат 

илюстрации и цветни географски карти. Съпроводителният материал е 

грамофонна плоча, която се описва според препоръките на ISBD(NBM). 
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5.  

215 ⊔⊔ a35 S. c16 graph. Darst. d24 cm  

(Описание на библиографска единица с графики на немски език.) 

6.  

215 ⊔⊔ a1 map cboth sides, col. d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm  

(Двустранно отпечатана цветна географска карта. Размерите на 

сгънатата географска карта са посочени след размерите на картата в 

разгънато състояние.) 

7.  

215 ⊔⊔ a1 globe ccol., mounted on metal stand d31 cm in diam. 

(Цветен глобус с диаметър 31 см, прикрепен към метална стойка.) 

8.  

215 ⊔⊔ a1 film reel (20 min., 570 m) cnitrate, b&w, si. d16 mm  

(Библиографската единица е 16 милиметров чернобял, ням филм. 

Филмовата лента е на нитратна основа и е дълга 570 м.) 

9.  

215 ⊔⊔ a1 videocassette (U-matic) (30 min.) ccol., sd.  

(Библиографската единица е цветна видеокасета  в U-matic формат, със 

звук и трае 30 минути.) 

10.  

215 ⊔⊔ a1 sound reel (100 min.) c19 cm/s., 4 track, adjacent 

(Библиографската единица е четирипистова звукова лента, с 

продължителност на просвирване 100 минути със скорост 19 см/с. 

Посочена е и конфигурацията на пистите.) 

11.  

215 ⊔⊔ a1 sound reel (50 min.) c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed 

(Библиографската единица е двупистова стерео лента с 

продължителност на просвирване 38 см/с. Използвана е система Dolby за 

редукция на шум.) 

12.  

215 ⊔⊔ a1 sound disc c33 1/3 rpm, coarse 

(Библиографската единица е грамофонна плоча със скорост 33 1/3 

об./мин. Ширината на браздата е стандартна.) 

13.  

215 ⊔⊔ a1 sound disc c78 rpm, vertical 

(Библиографската единица е грамофонна плоча със скорост 78 об/мин. 

Вертикална бразда.) 

14.  

215 ⊔⊔ a3 filmstrips (96 fr.) ccol. d35 mm 

215 ⊔⊔ a1 map ccol. d25 x 25 cm folding to 10 x 18 cm  

215 ⊔⊔ a13 rocks and minerals din container, 14 x 9 x 2 cm  

215 ⊔⊔ a1 wallchart ccol. d48 x 90 cm folding to 24 x 15 cm  

(Библиографската единица се състои от три диафилма, географска 

карта, тринадесет камъни и минерали в кутия и стенна карта. Когато 

единицата съдържа съставни части на различни носители и за всяка 

съставна част е необходимо пълно физическо описание, поле 215 се 

повтаря. Всяка съставна част се описва в според указанията в 

съответния ISBD.) 
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15.  

215 ⊔⊔ a340 p., 4 leaves of plates cill. d4° (19 cm) 

(Библиографската единица е ръчно отпечатана старопечатна книга. 

Посочен е библиографският формат, а след него в кръгли скоби размерите 

в сантиметри.) 

16. * COBISS.SI-ID=107528192 

105 ⊔⊔ aa 

215 ⊔⊔ a2 zv. (72 str., [1] f. pril.; 72 str.) cilustr. d30 cm 

(Публикация в два тома. Първият том съдържа един неномериран лист 

приложение. И двата тома са илюстрирани. Сведенията в подполе 215с 

трябва да съответстват на кодираните данни, въведени в подполе 105а. 

Размерите са взети от гърба на книгата.)  

17. * COBISS.SI-ID=213463 

105 ⊔⊔ aa   

215 ⊔⊔ aXXXIII, 812 str. cilustr., graf. prikazi d27 cm e1 f. errata 

(Страниците са номерирани с римски и арабски цифри. Публикацията 

съдържа илюстрации и схеми. Сведенията в подполе 215с трябва да 

съответстват на кодираните данни, въведени в подполе 105а. 

Публикацията съдържа и един номериран лист с печатни грешки като 

приложение.)  

18. * COBISS.SI-ID=1626478 

215 ⊔⊔ a1 zv. (loč. pag.) cilustr. d17 cm esestavljanka eškatla (19 x 28 cm) 

(Когато в публикацията има повече от тривида пагинация, въвежда се 

означениетo „loč. pag.” [„diff. pag.” ] или негов еквивалент на друга 

азбука. Придружителният материал е въведен в повторени подполета e.)  

19. * COBISS.SI-ID=107085312 

215 ⊔⊔ a1 zgibanka ([6] str.) cbarvne ilustr. d21 x 23 cm 

(Брошура с цветни илюстрации. Страниците не са номерирани и затова 

са оградени с квадратни скоби. Когато размерите на изданието са 

необичайни (напр., ширината е по-голяма от височината), след 

височината могат да се посочат и други размери.)  

20. COBISS.SI-ID=1762305 

105 ⊔⊔ ay  

210 ⊔⊔ aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti d1971-<1997> 

215 ⊔⊔ aZv. <1-2> d24 cm 

(Публикацията е излизала през период, по-дълъг от една година и още не е 

завършена. Временният брой на томовете/частите е ограден в счупени 

скоби. След като се получи последният том/част скобите се заличават и 

се въвежда броят на томовете/частите. Когато библиографската 

единица не е илюстрирана, в подполе 105а се въвежда код „у”.) 

21. * COBISS.SI-ID=97723392 

210 ⊔⊔ aLjubljana cDružina d2001- 

215 ⊔⊔ aZv. <1-> cilustr. d24 cm 

(Публикуван е само първия том/част на издание, което ще бъде издавано 

за период, по-дълъг от година. В подполе 215а е въведена временна 

информация (първия том/част, последван от тире), оградена в счупени 

скоби.) 
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22. * COBISS.SI-ID=4181299 

120 ⊔⊔ ab bb cy db dg 

121 ⊔⊔ aa caa db ga      

124 ⊔⊔ bd 

215 ⊔⊔ a1 zvd. cbarve d68 x 78 cm, zložen na 13 x 23 cm eseznam imen (48 str. ; 20 

cm) 

(Цветна карта. Размерите на сгънатата карта са посочени след 

размерите на картата в разгънато състояние. Картата има приложени 

брошура, съдържаща показалец на имена. Елементите на описанието на 

придружителния материал са оградени в кръгли скоби. Сведението в поле 

215 трябва да съответства на кодираните данни, въведени в полета 120, 

121 и 124.)  

23. * COBISS.SI-ID=72607488 

120 ⊔⊔ ab ba ca 

121 ⊔⊔ aa caa db gc 

124 ⊔⊔ ac ba 

215 ⊔⊔ a1 atlas (144 str.) cbarv. zvd. d34 cm 

(Атлас, каталогиран като монография в поле 215.) 

24. * COBISS.SI-ID=47773184  

106 ⊔⊔ ag  

130 ⊔⊔ ae ba dc fa ga hc  

215 ⊔⊔ a32 mikrofišev csrebrov halid, 35x d11 x 15 cm 

(Едноцветни микрофиши с голям коефициент на намаление (1:35)върху 

негорима основа със сребърна емулсия. Сведението в поле 215 трябва да 

съответства на кодираните данни, въведени в полета 106 и 130.)  

25. * COBISS.SI-ID=512019073 

125 ⊔⊔ aa ba 

215 ⊔⊔ a1 partitura (24 str.) cnote d31 cm e3 parti (22, 22, 20 str.)   

(Библиографската единица е ноти, а придружителният материал е в три 

части. Сведението в поле 215 трябва да съответства на кодираните 

данни, въведени в поле 125.)  

26. * COBISS.SI-ID=3757342 

135 ⊔⊔ av bh  

215 ⊔⊔ a1 optični disk (CD-ROM) cbarve, zvok d12 cm, v škatli 2 x 22 x 16 cm  

e1 spremna knjižica (15 str. : ilustr. ; 12 cm) 

(CD-ROM, съдържащ звук и цветни изображения. Библиографската 

единица е в кутия с нестандартни размери и затова те са посочени 

отделно. Придружаващият материал е брошура, описана според ISBD(M). 

Сведението в поле 215 трябва да съответства на кодираните данни, 

въведени в поле 135.)  

27. * COBISS.SI-ID=105808384 

115 ⊔⊔ ac b017 cc da eh fo hc kc lb oc 

215 ⊔⊔ a1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 17 min) cč-b in barve, zvok 

(Видеокасета във формат VHS и стандартен брой редове (PAL). 

Търговската марка или подобно означение за техническата система е 

оградена в кръгли скоби когато е от значение за ползването на 

библиографскта единица. Когато е възможно, посочва се и 

времетраенето. Видеокасетата съдържа звук и е съчетание от черно-

бели и цветни изображения. Сведението в поле 215 трябва да 

съответства на кодираните данни, въведени в поле 115.)  
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28. * COBISS.SI-ID=12699449 

115 ⊔⊔ ac b172 cb da hb kb lk ei 

215 ⊔⊔ a2 video DVD-ja (172 min) cbarve, zvok (Dolby Digital 5.1) d12 cm 

(Цветен видеозапис със звук, записан с дигитална технология Dolby. 

Сведението в поле 215 трябва да съатветства на кодираните данни, 

въведени в поле 115.) 

29. * COBISS.SI-ID=3663134 

126 ⊔⊔ ai bg cb eh hf ic jd le  

215 ⊔⊔ a5 CD (ca 321 min) cstereo, DDD d12 cm 

(Пет компактдиска с музика, записана с дигитална и стерео технология. 

Посочено е приблизителното общо времетраене. Сведението в поле 215 

трябва да съответства на кодираните данни, въведени в поле 126.)  

30. * COBISS.SI-ID=124923648 

116 ⊔⊔ ad bi dc gad  

215 ⊔⊔ a2 plakata cbarve d99 x 67 cm, 97 x 136 cm 

(Цветен плакат с различни размери. Сведението в поле 215 трябва да 

съответства на кодираните данни, въведени в поле 116.)  

31. * COBISS.SI-ID=7817266 

117 ⊔⊔ aaq bea bba cc  

215 ⊔⊔ a1 garnitura (144 lesenih ploščic, 144 nalepk različnih barv) cles, papir, barve  

dv leseni škatli 23 x 21 x 5 cm enavodilo 

(Дървена играчка с цветни етикети. Придружена е от указания за 

ползване. Сведението в поле 215 трябва да съответства на кодираните 

данни, въведени в поле 117.)  

32. * COBISS.SI-ID=5013512 

105 ⊔⊔ aa  

115 ⊔⊔ ab cb gl jf 

116 ⊔⊔ ad bi dc gad 

120 ⊔⊔ ab ba 

121 ⊔⊔ aa caa db 

124 ⊔⊔ aa bd 

126 ⊔⊔ ai bg eh hr ic     

215 ⊔⊔ a17 prosojnic cbarve d32 cm espremno besedilo (17 f.) 

215 ⊔⊔ a2 zv. (56, 32 str.) cilustr. d26 cm 

215 ⊔⊔ a1 CD cAAD d12 cm 

215 ⊔⊔ a1 plakat cpapir, barve d79 x 116 cm, zložen na 20 x 29 cm 

215 ⊔⊔ a2 zvd. cpapir, barve d42 x 30 cm, zložen na 21 x 30 cm 

(Когато частите на библиографската единица са на различни носители, 

поле 215 се повтаря за всяка част, която трябва да се каталогира 

отделно според принцпите на съотвеното ISBD.)  

33. * 

105 ⊔⊔ aa 

215 ⊔⊔ a164 str., [4] lista s tabelama ctabele d23 cm eAmerikanski žurnal po dvojnom 

knjigovodstvu ([4] presavijena lista) 

(Публикацията съдържа 4 неномерирани листа с таблици. Заглавието на 

придружителния материал е взето от библиографската единица. 

Сведението в подполе 215с трябва да съответства на кодираните данни, 

въведени в поле 105a.)  
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34. * COBISS.SR-ID=111214860 

135 ⊔⊔ av bh 

215 ⊔⊔ a1 elektronski optički disk (CD-ROM) czvuk, boja d12 cm 

(Компактдиск, съдържащ звук и цветни изображения. Сведението в поле 

215 трябва да съответства на кодираните данни, въведени в поле 135.)  

 

Физическа характеристика на съставната част и данни към коя основна библиографска 

единица принадлежи  

35. * COBISS.SI-ID=109246720 

011 ⊔⊔ a0353-5622 

215 ⊔⊔ astr. 95-123 cPortret i≠Letn. ≠12 h≠št. ≠107/108 kmaj/jun. 2000 

(Съставна част на продължаващо издание. Двойният брой е означен с 

коса черта, наклонена на дясно „/”. Сведението за други физически данни 

е посочено в основното описание на съставната част, а 

местоположението – при идентификацията на основната библиографска 

единица, към която тя принадлежи. Съставната част е свързана с 

продължаващото издание чрез поле 011.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

STEINER, George 

Smrt tragedije / George Steiner ; prevedla Katarina Jerin. - Portret. - Besedilo je prevod 

devetega poglavja Steinerjeve Smrti tragedije. 

V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 12, št. 107/108 (maj/jun. 2000), str. 95-123. 

36. *  

011 ⊔⊔ a0351-8914 

215 ⊔⊔ astr. 437-467 h≠Letn. ≠63 k2003 

(Съставна част на периодично издание. Томът е на първото ново на 

номерация.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

ŠTIBLAR, Franjo 

Vpliv lastništva na uspešnost vodilnih podjetij v Sloveniji / Franjo Štiblar. - Bibliografija: str. 

461-462. - Summary. 

V: Zbornik znanstvenih razprav. - ISSN 1854-3839. - Letn. 63 (2003), str. 437-467.   

37. * COBISS.SI-ID=118949120 

011 ⊔⊔ a0352-0730 s1408-1601  

215 ⊔⊔ astr. [36-38] i≠Leto ≠20 h≠[št. ] ≠8/9 k15. mar. 2001 ostr. XVI-XVIII r≠Št. ≠1 

s2001 

(Съставна част – приложение, подвързано заедно с основното 

продължаващо издание. ISSN на приложението е въведен в подполе 011s, а 

неговата номерация - в подполетата за алтернативни данни. 

Страниците в подполе 215а трябва да съответстват на страниците, 

въведени в подполе 215о. Пагинацията на основната библиографска 

единица не е отпечатана в приложението и затова е оградена в 

квадратни скоби.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

LITWAK, Mark 
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Internet - možnost in (pravne) pasti filmske distribucije / Mark Litwak ; prevedel Peter Kos. 

V: PP. - ISSN 0352-0730. - Leto 20, [št. ] 8/9 (15. mar. 2001), str. [36-38] = IP. – ISSN 1408-1601. - 

Št. 1 (2001), str. XVI-XVIII. 

38. * COBISS.SI-ID=23135488 

011 ⊔⊔ a0353-4030 s0555-2419   

215 ⊔⊔ astr. E87-E89 h≠Št. ≠3 k1990 q≠ Letn. ≠27 [i. e. 28] r≠št. ≠ 6 s1990 

(Съставна част в подсерия на продължаващо издание. ISSN на 

подсерията е въведен в подполе 011а, а неговата номерация – в 

подполетата 215ahk. Установената печатна грешка е въведена в 

квадратни скоби, предшествана от израза „i.e.” или неговото 

съответствие на друга азбука.)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

ŽIŽEK, Slavoj 

Rojstvo ideala-jaza iz dvojnega zrcaljenja / Slavoj Žižek. - O zgodbi Ringa Lardnerja „Kdo je 

delil?”. 

V: Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 3 (1990), str. E87-E89 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - 

Letn. 27 [i. e. 28], št. 6 (1990).  

39. * COBISS.SI-ID=125034240 

011 ⊔⊔ a1318-4679 

215 ⊔⊔ astr. 32-35 i≠Letn. ≠7 h≠št. ≠63 kmar. 2000 cIlustr.  

215 ⊔⊔ astr. 33-37 i≠Letn. ≠7 h≠št. ≠64 kapr. 2000 cIlustr. 

215 ⊔⊔ astr. 19-22 i≠Letn. ≠7 h≠št. ≠65 kmaj 2000 cIlustr. 

(Съставна част, публикувана с продължение в три последователни броя в  

рамките на една година. Когато съставната част е излизала с 

продължение в два или три броя, поле 215 се повтаря.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

BILAN, Ozren 

Povezovalni kabli zvočnikov / Ozren Bilan. - Ilustr. 

V: Svet elektronike. - ISSN 1318-4679. 

Letn. 7, št. 63 (mar. 2000), str. 32-35. 

Letn. 7, št. 64 (apr. 2000), str. 33-37. 

Letn. 7, št. 65 (maj 2000), str. 19-22. 

40. * COBISS.SI-ID=17852258  

011 ⊔⊔ a0350-9737 s1408-4600 

215 ⊔⊔ astr. 38-39 h≠Št. ≠9 ksep. 2001 q≠Leto ≠9 r≠št. ≠9 ssep. 2001 

215 ⊔⊔ astr. 34-35 h≠Št. ≠10 kokt. 2001 q≠Leto ≠9 r≠št. ≠10 sokt. 2001 

(Съставна част – приложение, подвързана заедно с основната единица, 

публикувана в два последователни броя от една и съща година. Когато 

съставната част е излизала с продължение в два или три броя, поле 215  

се повтаря.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

KUŽNIK, Lea 

Gremo v muzej! : družinski obisk muzeja / Lea Kužnik. - V prilogi revije Naša žena. 

V: Naša žena. - ISSN 0350-9737. 
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Št. 9 (sep. 2001), str. 38-39 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 9 (sep. 2001). 

Št. 10 (okt. 2001), str. 34-35 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 10 (okt. 2001). 

41. * COBISS.SI-ID=1285211  

011 ⊔⊔ a0038-0482 

215 ⊔⊔ cPortret i≠Letn. ≠67 h≠št. ≠1-≠št. ≠5/6 kjan. 2003-maj/jun. 2003 

(Съставната част е публикувана с продължение в пет последователни 

броя в рамките на една година. Когато публикуването продължава в 

повече от три последователни броя, данните се въвеждат в едно поле 

215. Информацията за първия и последния том е свързана с тире. 

Страниците не се посочват.)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958- 

Z Lorco pod pazduho po newyorških ulicah in gledališčih : 10. oktober - 29. november / Vinko 

Möderndorfer. - Portret. - Bibliografija z opombami na dnu strani. 

V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 67, št. 1-št. 5/6 (jan. 2003-maj/jun. 2003). 

42. * COBISS.SI-ID=126434304 

215 ⊔⊔ aStr. 17-19 cIlustr. 

464 ⊔1 1125716480 

(Съставна част на монография. Информацията за илюстрации е 

представена в основната част на  описанието, а страниците са посочени 

при идентификацията на основната библиографска единица. Съставната 

част е свързана с монографията чрез поле 464.)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

KOKOLE, Metoda 

Gabirello Puliti : prvi istrski monodik / Metoda Kokole. - Ilustr. 

V: Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja / [avtorici besedil Alenka Bagari, 

Metoda Kokole]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 

2003. - ISBN 961-6500-02-3. - Str. 17-19. 

43. * COBISS.SI-ID=302803 

215 ⊔⊔ astr. [41]-52 h≠Zv. ≠2 

464 ⊔1 1108933632 

(Съставна част на многотомна монография. Въведен е номерът на 

тома/частта, в който се съдържа съставната част. Първата страница 

на съставната част няма отпечатана номерация и затова е оградена в 

квадратни скоби.)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

ČOK, Lucija 

Vrednotenje interkulturne izkušnje / Lucija Čok. - Bibliografija: str. 51-52. 

V: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / ur. Inka Štrukelj. - Ljubljana : 

Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000. - ISBN 961-90658-1-6. - Zv. 2, str. [41]-52. 
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44. * COBISS.SI-ID=46878465 

215 ⊔⊔ astr. 74 h≠Zv. ≠9 k1960 

464 ⊔1 11859652  

(Съставна част на многотомна монография, публикувана през период по-

дълъг от година. Въведени са номерът на тома/частта, в който се 

съдържа съставната част и годината на публикуването му.)  

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

VRIŠER, Sergej 

Reiss Franc Krištof / Všr. 

V: Slovenski biografski leksikon. - V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka, 1925-1991. – ISBN 

86-7131-047-7. - Zv. 9 (1960), str. 74. 

45. * 

011 ⊔⊔ a1318-0509 

215 ⊔⊔ aStr. 66-72   

464 ⊔1 128238637 

 (Съставна част от специално издание на периодично издание. Когато 

специалното издание периодичното издание се каталогира като 

монография, връзката със записа за съставната част по изключение се 

прави чрез полетата 011 и 464.)   

*  

001 ⊔⊔ an ba cm   

225 1⊔ aMaska x1318-0509   v≠letn. ≠23, ≠št. ≠113/114 

 (В записа за специално издание на периодично издание информацията за 

периодичното издание и неговата номерация е въведена в поле 225.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

GRŽINIĆ, Marina 

Na senčni strani Alp = On the dark side of the Alps / Marina Gržinić ; prevedla Tanja Passoni. -  

Ilustr. - Vzpor. besedilo v slov., prevod v angl. - Opombe pod besedilom. - Bibliografija: str. 72. 

V: Pasaža pogleda / [uredili, editors Karla Železnik & Katja Praznik]. - Ljubljana : Maska, 2008. -      

(Maska, ISSN 1318-0509 ; letn. 23, št. 113/114). - Str. 66-72. 

46. * COBISS.SI-ID=16586541  

001 ⊔⊔ an bl ca d2 

011 ⊔⊔ a1580-4240 

135 ⊔⊔ ad bi 

215 ⊔⊔ h≠Št. ≠95 k9. dec. 1998 

230 ⊔⊔ aBesedilni podatki 

(Съставна част на електронно издание на продължаващо издание. 

Записът трябва да съдържа всички полета, които съответстват на вида 

на документа според ISBD(ER).) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

BORAK, Neven 

Slovo neodvisnih [Elektronski vir] / Neven Borak. - Besedilni podatki.  

Način dostopa (URL): http://www.finance-on.net/vpistem.php. - Naslov z nasl. zaslona. - Opis vira z 

dne 23.10.2000. - Rubrika: Gospodarstvo in politika. 
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V: Finance [Elektronski vir]. - ISSN 1580-4240. - Št. 95 (9. dec. 1998). 

47. *  

001 ⊔⊔ an bj ca d2 

215 ⊔⊔ askladba 5 hCD 2  

464 ⊔1 1275335 

(Съставната част е звукозапис. Основната библиографска единица е 

публикувана в няколко тома/части. Местоположението на съставната 

част е формулирано с изрази, подходящи за вида на документа според 

ISBD(NBM). Записът трябва да съдържа всички полета, които 

отговарат на вида на документа. Съставната част е свързана с 

некнижния материал чрез поле 464.) 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

BACH, Johann Sebastian 

Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591 [Zvočni posnetek] / Johann Sebastian Bach ; Peter 

Hurford. 

V: The organ works [Zvočni posnetek] / Bach. - London : DECCA, 1995. - CD 2, skladba 5.  

48. * COBISS.BH-ID=644887  

011 ⊔⊔ a0032-7271 

215 ⊔⊔ astr. 219-244 i≠God. ≠79 h≠br. ≠3/4 k1990 

(Съставна част в продължаващо издание. Двойният брой е отбелязан с 

коса черта, наклонена на дясно „/”. Местоположението на съставната 

част е посочено при идентификацията на основната библиографска 

единица. Съставната част е свързана с продължаващото издание  чрез 

поле 011.)   

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

MUJAN, Azem 

Socijalno-psihološke implikacije huliganstva / Azem Mujan, Snježana Zuković. 

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 79, br. 3/4 (1990), str. 219-244. 

49. * COBISS.SR-ID=20388367 

011 ⊔⊔ a0040-2176 

215 

 
⊔⊔ astr. M7-M13 i≠God. ≠54 h≠br. ≠3 k1999 

(Съставна част на продължаващо издание.  Местоположението на 

съставната част е представено при идентификацията на основната 

библиографска единица. Съставната част е свързана с продължаващото 

издание чрез поле 011.)    

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

VORONJEC, Dimitrije 

Određivanje efektivnog koeficijenta prenosa toplote za uprošćeni termički proračun tunelskih 

peći u keramičkoj industriji / Dimitrije Voronjec, Kemal Tahirbegović, Nenad Radojković . - 

Bibliografija: str. M13. 

U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 54, br. 3 (1999), str. M7-M13. 
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50. * COBISS.SR-ID=89161484  

215 ⊔⊔ aStr. 49-56 

464 ⊔1 1159427335 

(Съставна част от монография. Местоположението е посочено при 

идентификацията на основната библиографска единица. Съставната 

част е свързана с монографията чрез поле 464.)      

 

Във формат ISBD описанието изглежда така: 

KLAŠNJA, Mile 

Kvalitet vode za industriju pića : tehnoekonomski aspekt / Mile Klašnja. - Bibliografija: str. 56. 

U: Zbornik radova / V savetovanje industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića i sirćeta sa 

međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja 4-7 juni 2000. god. - Beograd : Poslovna zajednica Vrenje, 

2000. - Str. 49-56.  

51. * 

011 ⊔⊔ a0025-5939 

215 

 
⊔⊔ astr. 5 g≠God. ≠184 i≠knj. ≠481 h≠sv. ≠1/2 kjan-feb. 2008 

(Съставна част на списанието. Основната единица има 3 нива на 

номерация.) 
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