COMARC/B

208

208 MUZIKALIJE
Polje vsebuje navedbo, prepisano z enote, ki se nanaša na posebno obliko glasbenega tiska ali
rokopisnega notnega gradiva. Polje ustreza območju posebnih podatkov o glasbenem tisku v ISBD(PM).

Podpolja & ponovljivost
POLJE/PODPOLJE

208
a
d

Muzikalije
Posebni podatki o muzikalijah
Vzporedni posebni podatki o muzikalijah

PONOVLJIVOST

nr
nr
r

Indikatorji
Polje nima indikatorjev.

OPIS PODPOLJ
208a Posebni podatki o muzikalijah
Navedba posebne oblike enote, prepisana z naslovne strani.

208d Vzporedni posebni podatki o muzikalijah
Navedba posebne oblike enote v drugem jeziku in/ali pisavi, prepisana z naslovne strani (gl.
primere 2, 3, 6). Ponovljivo za dodatne vzporedne navedbe (gl. primer 4).

OPOMBE O VSEBINI POLJA
Vzporedni podatki (tj. podatki, ponovljeni v drugem jeziku in/ali pisavi), ki se pojavljajo na enoti, se po
ISBD označujejo z enačajem. V podpolju 208d se enačaj tvori pri izpisu (gl. primere 2, 3, 4, 6). Navedba
v polju 208 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 125 (gl. primere 2, 3, 4, 5, 6).

SORODNA POLJA
125

ZVOČNI POSNETKI IN MUZIKALIJE
Polje vsebuje kodirane podatke o zvočnih posnetkih in muzikalijah.
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PRIMERI
1.
208

⊔⊔

aMiniature score

2.

* COBISS.SI-ID=109908736
125 ⊔⊔ aa by
208 ⊔⊔ aPartitura dScore
(Zapis za partituro skladbe z naslovom "Concertino za piccolo in orkester", gl.
primer 3. Navedba v polju 208 se mora ujemati s kodiranimi podatki v polju 125.)

3.

* COBISS.SI-ID=114469376
125 ⊔⊔ ac by
208 ⊔⊔ aKlavirski izvleček dPiano reduction
(Zapis za klavirski izvleček skladbe z naslovom "Concertino za piccolo in
orkester", gl. primer 2.)

4.

* COBISS.SI-ID=10756909
125 ⊔⊔ aa by
208 ⊔⊔ aPartitura za izvajanje dSpielpartitur dPerforming score
(Zapis z vzporednima navedbama posebnih podatkov; vsako naslednjo vzporedno
navedbo vpišemo v ponovljeno podpolje d.)
Izpis po ISBD:
Partitura za izvajanje = Spielpartitur = Performing score

5.

* COBISS.BH-ID=8079879
125 ⊔⊔ ac by
208 ⊔⊔ aKlavirski izvadak
(Zapis za klavirski izvleček.)

6.

* COBISS.SR-ID=101187847
001 ⊔⊔ 7cb
125 ⊔⊔ ac ba
208 ⊔⊔ aIzvod za dva klavira dLFReduction pour deux pianos
(Pisava izpisa je cirilica, kar je označeno s kodo v podpolju 0017. Na naslovni
strani je posebna oblika glasbenega tiska navedena v cirilici, vzporedna navedba
v francoskem jeziku pa je v latinici. V zapisu je treba označiti, kateri podatki se
izpišejo v latinici (znak LF).)
Izpis po ISBD:
Извод за два клавира = Reduction pour deux pianos
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