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324  ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ОРИГИНАЛА 

Полето съдържа забележка, посочваща, че описвания екземпляр е репродукция (напр. факсимиле 
или микроформа) чрез включване на библиографска препратка към оригиналните библиографски 
единици. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
324  Забележка за оригинала r 
 a Текст на забележката nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

324a  Текст на забележката 

Въвежда се видът на репродукцията (напр. факсимиле, микроформа и т.н.) и данни за 
оригинала, които се записват с пунктуацията, предвидена в ISBD. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

325 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА РЕПРОДУКЦИЯ 

В записа за оригинала в поле 325 се въвеждат данни за репродукцията. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

324 ⊔⊔ aFacsimile reprint of: 1797 ed. originally published as „The complaint and the 
consolation, or, Night thoughts”, London : Richard Edwards, 1797 

2.  

324 ⊔⊔ aMicroform reproduction of: Mithridates, or, Mr. Newmans essay on development 
its own confutation, London : W.J.Cleaver, 1846. 
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3.  

200 1⊔ aWilliam Shakespeare sonnets  
210 ⊔⊔ aLondon cNoel Douglas d1926 
215 ⊔⊔ a[84] p. d23 cm 
225 ⊔⊔ aNoel Douglas replicas 
324 ⊔⊔ aFacsimile of: Shake-speare's sonnets. Neuer before imprinted. - At London : By 

G. Eld for T. T. and are to be solde by John Wright ..., 1609. „Reproduced from 
the copy in the British Museum”. 

4. * COBISS.SI-ID=9508909 

324 ⊔⊔ aFaks. izd.: V Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik, 1836 
(Забележка за подробности, свързани с библиографската единица.) 

5. * COBISS.SI-ID=113254400 

324 ⊔⊔ aP. o.: Rudarsko-metalurški zbornik ; 1994, letn. 41 
(Забележката за препечатана статия е започва с въвеждащ израз „P. o.”, 
без да се взема под внимание езика и формата на данните на 
публикацията.) 

6. * COBISS.SR-ID=961543 

324 ⊔⊔ aFototipsko izd.: Zagreb : Matica hrvatska, 1895. 

7. * COBISS.SR-ID=6683648 

324 ⊔⊔ aFototipsko izd.: Ljubljana : Katoliško tiskovno društvo, 1926. Del 1  
324 ⊔⊔ aFototipsko izd.: Ljubljana : Jugoslovanska knjigarna, 1929. Del 2 

(В запис за монография, издадена в два тома, забележките за оригиналните 
издания на двата тома са въведени в полета 324.)  
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