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316  ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО 

КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР 

Полето съдържа забележка, отнасяща се до конкретния екземпляр на монографии. То съответства 

на елемента Забележка от Областта на забележките в ISBD(A). 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

316 

 

Забележка, отнасяща се до конкретния 

екземпляр 

r 

 a Текст на забележката nr 

 
0 Сигнатура на екземпляра, за който се 

отнасят данните в полето* 

nr 

  
5 Институция, за която се отнасят данните 

в полето 

nr 

 
9 Инвентарен номер на екземпляра, за който 

се отнасят данните в полето* 

nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

316a  Текст на забележката 

Забележка за характеристиките на описвания екземпляр при старите монографични 

публикации, напр.: за липсващи страници, подвързия, за номерирани екземпляри в 

рамките на едно издание и др. 

 

 

3160  Сигнатура на екземпляра, за който се отнасят данните в полето* 

Когато институцията притежава повече от един екземпляр, в подполето се въвежда 

сигнатурата на екземпляра, за който се отнасят данните в полето.  

 

 

3165  Институция, за която се отнасят данните в полето 

Наименованието на институцията в кодирана форма. Тъй като няма международни 
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приети кодове, за българските библиотеки се използва национален код (сигла). 

 

 

3169  Инвентарен номер на екземпляра, за който се отнасят данните в 

полето* 

В подполето се въвежда инвентарният номер на екземпляра, за който се отнасят данните 

в полето. Той служи за връзка с данните за състоянието на фонда. Когато се описва 

екземпляр в повече части, който има повече инвентарни номера, те се разграничaват с 

точка и запетайка „;”. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Приема се, че записът се прави за идеалното копие. В това поле за забележка обаче се описват 

характеристиките на конкретен екземпляр, напр.: липсващи страници, характеристика на 

екземпляра, подвързия, номерирани екземпляри в издание, ръкописни бележки на заглавната 

страница или на полетата, подвързани заедно отделни части от книги или библиографски единици 

и др. За много от по-старите издания не може да се каже със сигурност дали особеностите на 

отделния екземпляр се отнасят до други или до всички екземпляри. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

317 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОИЗХОД 

Полето съдържа забележка, отнасяща се до произхода на библиографската единица, напр. 

екслибриси, автографи на автор и/или собственик, печати и др. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

316 ⊔⊔ aЛистове 15-6, подвързани между h3 и h4 5DLC  

2.  

316 ⊔⊔ aЛипсват всички страници след с. 312 5CaOONL 

3.  

316 ⊔⊔ aNo. 23 от издание в тираж 75 екземпляра 5Uk 

4.  

316 ⊔⊔ aПодвързано с: The Boston Edenezer. Boston : printed by B Green &  

J Allen, for Samuel Phillips, 1698 - The cure of sorrow. Boston : printed by B 

Green, 1709 5MAmHi  

5.  

316 ⊔⊔ aРъкописни бележки от автора 5UkCU 
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6.  

316 ⊔⊔ aСпециална подвързия за подаряване на екземпляра, изработена от 

Williamson of Eton, около 1605 5UkCU  

7.  

316 ⊔⊔ aПодвързия от телешка кожа от началото на XVIII в. 5Uk 

8.  

316 ⊔⊔ aLimited to 1000 copies signed by the author. Knopf copy is no. 281. 5TxAuHRH 

0PR6023 L2 1928B HRC KNOPF 

(Принадлежи към изданието на „Lady Chatterley's lover” от D. H. Lawrence, 

отпечатано частно във Флоренция през 1928 г. в 1000 екземпляра. Този 

екземпляр е от Библиотеката Alfred/Blanche Knopf към Harry Ransom 

Humanities Research Center, University of Texas, която притежава много 

издания на това произведение.) 

9. * 
1
 

316 ⊔⊔ aIzvod je bil nekoliko poškodovan in nato restavriran v NUK: na dveh sprednjih 

praznih listih je zapis apostolske veroizpovedi in začetek nekega pisma [?], na 

nasl. str. lastniški vpis Leopolda Maksimiljana Raspa 550001 0R 23872 

9030002136 

(Когато забележката, отнасяща се до конкретния екземпляр и 

забележката за произход са логически свързани, целият текст може да се 

въведа в поле 316.) 

10. * COBISS.SI-ID=36802304 

316 ⊔⊔ aObrezano na 21 cm, manjka prvih 22 nepaginiranih strani z nasl. str. ter str. 1-10 

in 589-626, nasl. str. prepisana na uvezanem listu 550001 0R 222928/3 

9030000033 

316 ⊔⊔ aObrezano na 20 cm, manjka prvih 22 nepaginiranih strani z nasl. str. ter str. 523-

526, nadomeščene so z uvezanimi listi s prepisanim besedilom 550001 

0R 10173/3 9030000032 

316 ⊔⊔ aObrezano na 20 cm 550001 0R 10172/3 9030000031 

...   

(Характеристиките на отделните екземпляри, напр.: липсващи страници, 

подвързия са въведени в повторени полета 316.) 

11. * COBISS.SR-ID=58920455 

316 ⊔⊔ aNedostaje gornji deo str. 7-8 580017 0RPalIt II 1 9000250540  

 

                                                 
1
 Примерът е предоставен от Националната и университетска библиотека в Любляна. 
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