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230  СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ЕЛЕКТРОНЕН РЕСУРС 

Полето съдържа сведения, отнасящи се до вида и размера на електронен ресурс. То съответства на 

Областта на вида и размера на ресурса в ISBD(ER). Задължително за електронни ресурси с 

отдалечен достъп. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

230 

 

Специфични характеристики на електронен 

ресурс 

r 

 a Означение и обхват на файла nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

230a  Означение и обхват на файла 

Като описание на файла се въвежда вида на електронния файл. Определянето на вида на 

файла е задължително. 

Размерът се изразява чрез броя на файловете, които съставят съдържанието на 

електронния ресурс. Когато е подходящо, могат да бъдат посочени и допълнителни 

данни за размера (Примери 1, 3, 4, 5, 6). Данните за размера не са задължителни. 

Конкретните термини, с които се определя размерът на файла, се дават на езика на 

библиографската агенция. Препоръчва се да се използват термините, посочени в 

ISBD(ER). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Всяко сведение за размер се поставя в кръгли скоби след описанието на ресурса (Примери 1–6). 

Броят на файловете, съставящи съдържанието на електронния ресурс, се предава с арабски цифри. 

За файл от данни може да се посочи и броят на записите и/или байтовете (Примери 3, 5, 6), а за 

програма - броят на операторите и/или байтовете (Примери 1, 4, 5, 6). Когато електронният ресурс 

съдържа повече файлове, може да се въведе размерът на всеки файл поотделно (Примери 5, 6). 

Може да се въведе и приблизителен размер (Пример 4). Полето е повтарящо се когато в един запис 

се описва повече от един електронен ресурс. 
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СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

135 ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ 

Полето съдържа кодирани данни, отнасящи се до електронни ресурси (Примери 7, 8, 9). 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

230 ⊔⊔ aComputer program (1 file : 1985 statements) 

(Програмен файл с 1985 конструкции.) 

2.  

230 ⊔⊔ aComputer data (5 files) and programs (15 files) 

(Компютърни данни (5 файла) и програми (15 файла).) 

3.  

230 ⊔⊔  aComputer data (3 files : 800 records, 3150 bytes) and computer data (7 files) 

(Три бази данни с 800 записа и седем бази данни без сведение за 

подробности.) 

4.  

230 ⊔⊔ aComputer program (2 files : ca. 650 statements each) 

(Всяка програма съдържа около 650 оператора) 

5.  

230 ⊔⊔ aComputer data (2 files : 729 records each) and programs (3 files : 7260, 3450, 

2518 bytes) 

(Две бази данни и три програми. Посочени са и размерите на отделните 

бази данни.) 

6. * COBISS.SI-ID=118363904 

230 ⊔⊔ aBesedilni podatki (1 datoteka : 382 KB) in program za poizvedovanje (2 datoteki 

: 182, 99 KB) 

(Електронен ресурс с отдалечен достъп.Той съдържа елементи от данни и 

програма. Двете означения са свързани със съюза „in”.) 

7. * COBISS.SI-ID=418325 

135 ⊔⊔ av bi 

230 ⊔⊔ aInteraktivni multimediji 

(Запис за интерактивна уебстраница, съдържаща мултимедия. Данните в 

поле 230 трябва да съответстват на кодираните данни от поле 135.) 

8. * COBISS.SI-ID=9622024 

135 ⊔⊔ av bh 

215 ⊔⊔ a1 optični disk (CD-ROM) d12 cm 

230 ⊔⊔ aBesedilni podatki in programi 

(В поле 230 могат да се въвеждат данни и за електронни ресурси с локален 

достъп. Данните в полета 215 и 230 трябва да съответстват на 

кодираните данни от поле 135.) 
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9. * COBISS.SR-ID=168027655  

135 ⊔⊔ ad bi  

230 ⊔⊔ aEl. časopis 

(Запис за електронно списание. Терминът „elektronski” може да бъде 

съкратен.) 
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