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317  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПРОИЗХОД 

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

съответства на Областта на забележките в ISBD(A). 

 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

317  Забележка за произход 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 

 

317a  Текст на забележката 

Забележка, отнасяща се до произхода на библиографската единица, напр.: за екслибрис, 

автограф на автора и/или притежателя, печат и др. 

 

 

3170  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. 

 

 

3175  Институция, за която се отнасят данните в полето 

Наименованието на институцията в кодирана форма. Тъй като няма международни 

приети кодове, за българските библиотеки се използва национален код (сигла). 
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3179  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 обаче се описва произходът на 

екземпляра във формата, в която се намира в книгата, напр.: екслибрис, автограф на автора и/или 

на притежателя, печат и др. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

316 ЗАБЕЛЕЖКА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНКРЕТНИЯ ЕКЗЕМПЛЯР 

Полето съдържа забележка, отнасяща се до особеностите на конкретния екземпляр за 

монографични издания, напр.: липсващи страници, особености на екземпляра, подвързия, 

номерирани екземпляри от едно издание и др. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

317 ⊔⊔ aНадпис на вътрешната страна на корицата: Theodorinis ab Engelsberg 5Uk 

2.  

317 ⊔⊔ aРъкописен надпис от XVI в. на заглавната страница, „Iohannes Wagge me 

iure tenet”  5DB/S-5-KK.555 

3.  

317 ⊔⊔ aНадпис на заглавната страница: „Poklonio Narodnom muzeumu Aleksander 

Shue... Zupnik u Stenjevcu” 5CiZaNSK 0RII F-8° - 1541a 9030000648 

317 ⊔⊔ aНадпис на заглавната страница: „Colegii Zagrabiensis Soc. Jesu. Inscriptus. 

1698” 5CiZaNSK 0RII F-8° - 1541b 9030000567 

(Забележки за надписи на заглавната страница на два различни екземпляра 

от една и съща библиографска единица.) 

4.  

317 ⊔⊔ aЕкслибрис: „Nikolai Skerlecz de Lomniza” 5CiZaNSK 0L III H13 9398800534 
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5.  

317 ⊔⊔ aНадпис на заглавната страница: „Daruje sveučilištnoj knjižnici Ivan 

Kukuljević” 5CiZaNSK 0RII C-8° - 100b 9030000987 

317 ⊔⊔ aВ горната част на заглавната страница надпис на глаголица 5CiZaNSK 0RII 

C-8° - 100b 9030000987 

(Екземплярът е подарен на Националната и университетска библиотека в 

Загреб от Иван Кукулйевич. На същия екземпляр има ръчно написан 

глаголически текст, вероятно от дарителя.) 

6.  

317 ⊔⊔ aFrom the Library of Kenneth Roberts, with his book plate, dated 20 November 

1939. 5ViU 0PS3535 .O176 Z42 .S8 G7 1939 

317 ⊔⊔ aAuthor's inscription: „For Irving Bacheller I am honoured to inscribe this book. 

John Steinbeck Tos Gator 1939.” 5ViU 0PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939 

317 ⊔⊔ aGift of C. W. Barrett. 5ViU 0PS1054 .B3 Z9 .S74 G7 1939 

(Два екземпляра от „Grapes of wrath” в библиотеката за американска 

литература Clifton Waller Barrett в библиотеката на Университета на 

щата Вирджиния. За произхода на втория екземпляр са посочени два 

етапа.) 

7. * 
1
 

317 ⊔⊔ aIzvod Marka Pohlina z lastniškim vpisom in njegovimi zapiski 550001 018367 

9030001681 

(Един от трите екземпляра на „Tu malu besedishe treh jesikov” от Marko 

Pohlin, които са притежание на Националната и университетска 

библиотека в Любляна е бил собственост на автора.) 

8. * COBISS.SI-ID=48450816  

317 ⊔⊔ aIz knjižnice in z ekslibrisom (grbom) Karla Peera 550001 0R 4380 9030000338 

(Забележка за екслибрис.) 

9. * COBISS.SR-ID=58920455  

317 ⊔⊔ aPečat na nasl. str.: Biblioteka A. Ivića Subotica 580017 0RPalIt II 1 9000250540 

 

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