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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

1.1. Контекст 
 

Преди около 40 години Международната федерация на библиотечните асоциации и 

институции (ИФЛА) започна основно преразглеждане на теорията и практиката на 

каталогизацията на международно ниво. Първият важен резултат от тези усилия беше 

наборът от принципи на каталогизацията, приети на международна конференция в Париж 

през 1961 г., който по-късно стана известен като Парижки принципи. Началото на второ 

ключово начинание беше поставено на Международната среща на експертите по 

каталогизация в Копенхаген през 1969 г. с приемането на резолюция за създаване на 

международни стандарти за формата и съдържанието на библиографските описания. 

Първият стандарт, разработен в съответствие с тази резолюция, Международният стандарт за 

библиографско описание на монографични публикации, беше публикуван през 1971 г. През 

годините след тези първи начинания, Парижките принципи и ISBD служеха за 

библиографска основа на различни нови и преработени национални и международни правила 

за каталогизация. 

 

През същия период обаче средата, в която се прилагаха принципите и стандартите на 

каталогизацията, се промени съществено. Основни фактори за промените бяха въвеждането 

и непрекъснатото развитие на автоматизирани системи за създаване и обработка на 

библиографски данни и нарастването на големите национални и международни бази данни 

със записи, предоставяни и ползвани от хиляди библиотеки, които участват в програми за 

споделена каталогизация. Развитието на споделената каталогизация не е предизвикано само 

от  възможностите на новите технологии, но и от нарастващата необходимост да се съкратят 

разходите като се намали до минимум повторението на усилията за каталогизация. 

Икономическият натиск принуждаваше библиотеките също да се опитват да упростят 

процеса на каталогизация и все повече да каталогизират на „минимално ниво”, за да не 

изостават от постоянния ръст на печатната продукция. И обратно, все повече нарастваше 

необходимостта правилата и методиката на каталогизацията да се приспособяват към 

промените, настъпили с изникването на новите форми на електронно публикуване и появата 

на мрежовия достъп до информационните ресурси. От не по-малко значение беше и 

осъзнатата необходимост от по-ефективен отговор на все по-разнообразните очаквания и 

потребности на ползвателите. 

 

В контекста на тези промени, през 1990 г. в Стокхолм се проведе Семинар за 

библиографските записи, организиран от Програмата за универсален библиографски контрол 

и международен MARC (IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC 

(UBICIM)) и Секцията за библиографски контрол на ИФЛА. Участниците в семинара 

приемаха икономическите реалности, пред които бяха изправени библиотеките и 

необходимостта да се намалят разходите за каталогизация, но те признаваха и колко е важно 

да се откликва на потребностите на ползвателя и да се реагира по-ефективно на 

разнообразните изисквания, свързани с различните видове материали и с различните 

обстоятелства, при които се използват библиографските записи. Беше прието, че 

продължаващият натиск да се каталогизира на „минимално ниво” налага  внимателно 

преразглеждане на връзката между отделните елементи от данни в записа и задачите на 

ползвателя, както и че в този контекст за жизнеспособността на националните и 

международни програми за споделена каталогизация е необходим  съгласуван стандарт за 

„базово” или „основно” ниво на записа. 
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На семинара в Стокхолм бяха приети девет резолюции, една от които е пряко свързана с 

настоящото изследване. В  нея се призовава да се поръча изследване, за да се определят 

функционалните изисквания към библиографските записи. По късно, в поставените пред 

изследването задачи бяха изложени неговата цел и обхват: 

 

„Намерението е това изследване да очертае с ясно дефинирани термини функциите, които 

изпълнява библиографския запис като взема предвид различни носители, различни 

приложения и различни потребности на ползвателите. Изследването трябва да обхване 

пълния диапазон от функции на библиографския запис в най-широк смисъл, т.е. запис, които 

съдържа не само описателни елементи, но и точки за достъп (име, заглавие, предмет и 

др.), други „организационни” елементи (класификация и др.) и анотации.” 

 

Целта на това изследване беше да се създаде рамка, която да осигури ясно, точно 

формулирано и общоприето разбиране за това, каква информация трябва да предоставя 

библиографският запис и какво очакваме да се постигне чрез него в отговор на 

потребностите на ползвателя. 

 

В заданието на работната група беше възложена и още една задача: да препоръча базово 

ниво на функционалност и базови изисквания към данните за записите, създавани от 

националните библиографски агенции. Поръчението да се формулират препоръки за 

национален библиографски запис на базово ниво беше необходимо, за да се отговори на 

установената на семинара в Стокхолм потребност от стандарт на основно ниво, който да 

позволява на националните библиографски агенции при необходимост да намаляват 

разходите за каталогизация като създават непълни записи и едновременно с това да 

гарантират, че всички записи, създадени от националните библиографски агенции, отговарят 

на съществените потребности на ползвателя. 

 

На сесията в Делхи през септември 1992 г. Постоянният комитет на Секцията по 

каталогизация на ИФЛА одобри заданието за изследването. Секцията по каталогизация и 

Секцията по класификация и предметизация определиха членовете на работната група. 

 

През есента на 1995 г. работната група завърши продължителното обсъждане на своя проект 

за доклад. Консултантите на работната група отговаряха за написването на различните 

междинни работни документи и на завършения проект на доклад. През май 1996 г. проектът 

беше изпратен на членовете на Секцията по каталогизация и на експерти-доброволци от цял 

свят за мнение. Той беше достъпен и в световната компютърна мрежа на страницата на 

Секцията по каталогизация на ИФЛА за преглед и мнения от други лица и организации. Като 

резултат, по време на шестмесечния период за обсъждане изследователската група получи 40 

мнения от 16 страни. Повечето от тях съдържаха коментари на структурата на доклада, на 

определенията на термините, на методологията и заключения, отнасящи се до изискванията 

за специфични видове материали. Рецензентите препоръчваха да се добавят повече примери, 

за да се изяснят различните определения и понятия. 

 

През февруари 1997 г. изследователската група се събра, за да обсъди коментарите от цял 

свят и да реши как да редактира доклада. След тази среща консултантите включиха 

окончателните промени в доклада. Г-жа Оливия Мадисън, председател на изследователската 

група, представи окончателния доклад на Постоянния комитет на Секцията по каталогизация 

на 63-тата сесия на ИФЛА през 1997 г. в Копенхаген, Дания. Постоянният комитет одобри 

окончателния доклад на 5 септември 1997 г. 

 

 

 



 6 

1.2. Подход  
 

В заданието за изследването се изискваше да се разработи рамка, която да идентифицира и 

ясно да определи обектите, които представляват интерес за ползвателите на 

библиографските записи, атрибутите на всеки обект и видовете връзки, които съществуват 

между тях. Намерението беше да се създаде концептуален модел, който да послужи за основа 

за свързването на конкретни атрибути и връзки (отразени в записа като отделни елементи на 

данни) с различните задачи, които ползвателите решават, когато се обръщат към 

библиографските записи. 

 

Изследването не използва предварителни предположения нито за съдържанието, нито за 

структурата на самия библиографски запис. Подходът към анализа на изискванията към 

данните се основава на потребностите на ползвателите, доколкото е ориентиран към 

систематично определяне, за какво ползвателят очаква да намери информация в 

библиографския запис и как се използва тази информация. В изследването се използва метод 

за анализ на обектите. Отначало се определят обектите, които са от основен интерес за 

ползвателите на библиографски записи. След това се идентифицират характеристиките или 

атрибутите на всеки обект и връзките между обектите, които са най-важни за ползвателите 

при формулирането на библиографските запитвания, интерпретирането на отговорите на 

тези запитвания и навигирането в универсума от обекти, описани в библиографските записи. 

Разработеният в изследването модел е широк по обхват, но не е изчерпателен по отношение 

на обектите, атрибутите и връзките, които са дефинирани в него. Моделът действа на 

концептуално ниво. Анализът не достига до нивото, необходимо за напълно разработен 

модел на данните. 

 

За нуждите на това изследване се приема, че библиографските записи се употребяват от  

широк кръг различни ползватели, включващ не само посетителите и персонала на 

библиотеките, но и издатели, разпространители, търговци, провайдъри и потребители на 

информационни услуги извън традицонната библиотечна среда. Изследването взема предвид 

и разнообразните приложения, в които се използват библиографски записи: в контекста на 

покупка или набавяне, каталогизация, управление, обслужване, междубиблиотечно заемане и 

опазване, както и за справочна дейност и търсене и извличане на информация. Затова, 

дефинираните в него атрибути и връзки отразяват широката употреба на библиографската 

информация и значимостта за потребителите както на аспекта на съдържанието, така и на 

формата на описаните в библиографските записи материали. 

 

Положени са усилия в изследването да се обхванат максимален брой материали, носители и 

формати. Изследователската група е използвала многобройни източници, в които са 

определени данните, характерни за текстовите, картографските, аудиовизуалните, 

графичните и триизмерните материали, за хартията, филмовата и магнитната лента и за 

оптичните носители, за акустичния, електрическия, цифровия и оптичния начин на 

записване. 

 

Основните елементи на разработения за това изследване модел – обектите, атрибутите и 

връзките, са получени чрез логически анализ на данните, които обикновено са отразени в 

библиографските записи. Основните източници, използвани при анализа, включват 

Международните стандарти за библиографско описание (ISBD), Ръководство за 

контролни и справочни записи (GARE), Ръководство за предметни контролни и справочни 

записи (GSARE) и Ръководство за UNIMARC. Допълнителни данни са взети и от други 

източници като Категории за описание на произведения на изкуството на AITF (Art 

Information Task Force), от препоръки на привлечени при съставянето на проекта за доклад 
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експерти, от преглед на многобройни публикувани изследвания на ползвателите, от 

коментари, получени в процеса на световното обсъждане на проекта за доклад. 

 

Важно е да се отбележи, че разработеният за изследването модел не обхваща всички 

атрибути и връзки, които са отразени обикновено в контролните записи. Моделът определя 

обектите, които са център на контролните записи: лица, организации, понятия и др. и описва 

връзките между тях и обектите, предмет на самия библиографски запис. Моделът определя и 

атрибутите на тези обекти дотолкова, доколкото тези атрибути обикновено са отразени в 

библиографския запис. Той обаче не анализира допълнителните данни, които по правило се 

записват в контролния запис, нито връзките между и сред онези обекти, които са отразени 

най-общо в справочния апарат на каталога. Макар да се приема, че за цялостно разработен 

концептуален модел е необходим разширен анализ, ограниченията на обхвата на това 

изследване, насочено към библиографските, а не към контролните данни и липсата на време 

изключиха възможността за такъв разширен анализ. Въпреки това, изследователската група 

признава необходимостта в бъдеще моделът да се разшири като се включат и  контролни 

данни. 

 

Препоръките за национален библиографски запис на базово ниво са съставени чрез оценка на 

относителната значимост на определените в модела атрибути и връзки за общите задачи на 

ползвателя, дефинирани за изследването. Оценката се основава най-вече на знанията и опита 

на членовете на изследователската група и консултантите, допълнени с данни от емпирични 

изследвания, отразени в литературата по библиотекознание, както и на оценки на няколко 

експерти извън изследователската група. 

 

 

1.3. Области за по-нататъшно изследване  
 

Моделът, разработен за това изследване, е начален опит да се създаде логическа структура, 

която да подпомогне разбирането и по-нататъшното развитие на споразуменията за 

библиографското описание. Той е предназначен да създаде основа за разбирателство и по-

нататъшен диалог, но не се предполага да бъде окончателно решение на повдигнатите в него 

въпроси. Определени аспекти на модела заслужават по-подробен анализ и е възможно в 

някои направления той да бъде разширен. За да изпълни втората задача от заданието, 

изследователската група използва модела като рамка на своите препоръки за национален 

библиографски запис на базово ниво. Надяваме се обаче, че самият модел ще може да служи 

като отправна точка за редица бъдещи изследвания, които ще подпомогнат съставителите на 

правила за каталогизация и системи подпомагащи създаването, управлението и употребата 

на библиографски данни. 

 

Моделът може да се разшири и да включи допълнителни данни, които обикновено се 

записват в контролните записи. Особено необходим е по-нататъшен анализ на обектите, 

които са център на предметните контролни файлове, тезаурусите, класификационните схеми 

и на връзките между тези обекти. 

 

Някои аспекти на модела изискват по-задълбочено проучване. Идентифицирането и 

дефинирането на атрибутите за различни видове материали може да се разшири с повече 

мнения на експерти и проучвания на ползвателите. По-нататъшен анализ заслужават особено 

понятието „периодичност” и динамичната природа на обектите, записани в цифров формат. 

 

Разработеният за това изследване модел представлява, доколкото е възможно, обобщен 

поглед върху библиографския универсум. Той е замислен да не зависи от никои отделни 

правила за каталогизация или от приложения на понятията, които представя. В някои 
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отношения обаче моделът е условен, доколкото отразява това, което в такива модели се 

нарича „работни правила” (напр. в използваните критерии за определяне на границите на 

произведение). Отговарящите за разработване на национални  правила за каталогизация, 

могат да преценяват ползата от адаптирането на модела към „работни правила” или 

оперативни принципи, които са подходящи за техния конкретен културен контекст и 

библиографска традиция. Занимание от този род би могло да бъде от полза за по-

задълбочено разбиране на логическите понятия, които са отразени в националните правила и 

да помогне на съставителите да ги изразяват по-прецизно и да ги отразяват по-

последователно в процеса на разработване на правила, които да отговарят на нови 

изисквания. 

 

На международно ниво съпоставянето на отделни атрибути и връзки от модела със 

специфични начини на употреба на библиографските данни може да служи като полезна 

рамка за преоценка на споразуменията и стандартите за регистриране на данните с оглед да 

се рационализират усилията, които се изразходват за „нормализиране” на библиографските 

данни. То може да подпомогне и насочването на проучвания за възможности за по-

икономични методи за извличане на данни. В този смисъл препоръките за национален 

библиографски запис на базово ниво могат да станат полезна отправна точка за подновяване 

на работата на Постоянния комитет на Секцията по каталогизация на ИФЛА върху 

консолидиран ISBD. 

 

Отразеният в модела анализ „обект – връзка” би могъл да послужи и като полезна 

концептуална рамка за преразглеждане на структурите, използвани за съхраняване, 

показване и предаване на библиографските данни. Едно следващо изследване може да бъде 

посветено на практическите последствия от реконструирането на форматите за записи 

MARC за по-пряко отразяване на йерархичните и реципрочни връзки, очертани в модела. 

Подобно проучване може да предложи нов подход към проблема за така наречените 

„многобройни версии”. Моделът може също да се задълбочи и да се създаде цялостно 

разработен модел на данни, който да послужи за основа на проектиране на експериментална 

база данни за оценка на ефективността и ефикасността на структурата на базите данни, 

изградени по негов образец. 
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2. ЦЕЛИ, ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

2.1. Цели на изследването 

 

Изследването преследва две основни цели. Първата е да предложи ясно определена, 

структурирана рамка за свързване на регистрираните в библиографските записи данни с 

потребностите на ползвателите на тези записи. Втората цел е да препоръча базово ниво на 

функционалност за записите, създадени от националните библиографски агенции. 

 

 

2.2. Обхват 

 

За целите на това изследване библиографският запис се определя като съвкупност от данни, 

свързани с обектите, които са описани в библиотечните каталози и националните 

библиографии. В тази съвкупност от данни са включени описателните елементи от данни, 

които са определени в Международния стандарт за библиографско описание (ISBD), 

елементите от данни, използвани в точките за достъп за лица, колективни органи, заглавия и 

предмети, които служат за инструменти при подреждане или за вход в показалци, други 

елементи от данни, използвани за организиране на файл от записи, като класификационни 

индекси, анотации, резюмета и специфични данни за екземплярите в библиотечните 

колекции като инвентарни номера и сигнатури. 

 

Данните, свързвани с лица, колективни органи, заглавия и премети са анализирани само 

дотолкова, доколкото функционират като точки за достъп или като вход в показалци за 

записи, описващи библиографски обекти. В това изследване не са анализирани 

допълнителните данни за лица, колективни органи, произведения и предмети, които 

обикновено се отбелязват само в контролните записи. 

 

Изследването се стреми да обхване цялото разнообразие от материали. В него са включени 

данни за текстови, музикални, картографски, аудиовизуални, графични и триизмерни 

материали. Те обхващат целия диапазон от физически носители, описани в библиографските 

записи (хартия, филм, магнитна лента, оптични средства за съхранение и др.), всички 

формати (книги, листови издания, дискове, касети, картриджи и др.) и отразяват всички 

начини за записване на информация (аналогов, акустичен, електрически, цифров, оптичен и 

др.). 

 

В изследването се приема, че данните, включени в библиографските записи за национална 

библиография и за библиотечни каталози, се използват от различни категории ползватели: 

читатели, студенти, изследователи, библиотечен персонал, издатели, разпространители, 

търговци, информационни брокери, администратори на права на интелектуална собственост 

и др. Изследването взема предвид разнообразните приложения, в които се използват данните 

от библиографските записи, както в библиотечна среда, така и извън нея: развитие на 

колекции, набавяне, каталогизация, създаване на справочници и библиографии, статистика, 

опазване, обслужване, междубиблиотечно заемане, справочна дейност и търсене и извличане 

на информация. 

 

В контекста на тези приложения ползвателите могат да употребяват библиографските записи 

за различни цели, например: да установяват какви информационни ресурси съществуват на 

конкретна тема или от конкретно лице, в определен универсум (напр. във всички достъпни 

информационни ресурси, в издателската продукция на отделна страна, във фондовете на 

отделна библиотека или на група от библиотеки и др.), да проверяват наличието и/или 
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достъпността на отделен документ за набавяне, заемане или даване за временно ползване, да  

идентифицират източника или източниците, от който може да се получи документа и 

условията за това, да определят дали за единица, която се включва във фонда вече има запис 

или е необходимо да се създаде нов запис, да проследяват движението на единица в процеси 

като подвързване или консервационна намеса, да определят дали една единица може да се 

дава за ползване вкъщи или по междубиблиотечно заемане, да подбират документ или група 

документи за удовлетворяване на информационните потребности на ползвателя или да 

определят физическите изисквания за ползване на документа от гледна точка на 

възможностите на ползвателя или на специалните изисквания към възпроизвеждащото 

устройство, към компютъра и др. 

 

За целите на това изследване са определени функционалните изисквания към записите по 

отношение на следните основополагащи задачи на ползвателите при търсене и ползване на 

национални библиографии и библиотечни каталози: 

 

 използване на данните за намиране на материали, които съответстват на заявените от 

ползвателя критерии за търсене (напр. при търсене на документи с определено 

съдържание или на звукозапис с определено заглавие); 

 използване на извлечените данни за идентифициране на обект (напр. за да се 

потвърди, че описаният в записа документ отговаря на документа, търсен от 

ползвателя или за да се разграничат два текста или два звукозаписа с едно и също 

заглавие); 

 използване на данните за подбиране на обект, който съответства на потребностите на 

ползвателя (напр. да се подбере текст на език, който ползвателят разбира или версия 

на компютърна програма, съвместима с хардуер и операционна система, достъпни за 

ползвателя); 

 използване на данните, за придобиване или получаване на достъп до описания обект 

(напр. за поръчка за покупка на издание, за искане за заемане на екземпляр от книга 

от библиотечната колекция или за онлайн достъп до електронен документ, съхраняван 

в отдалечен компютър). 

 

 

2.3. Методология 

 

Методологията на това изследване се основава на метода на анализ на обект, прилаган при 

разработването на концептуални модели за системи от релационни бази данни. Въпреки че 

изследването не е предназначено да служи пряко като база за проектиране на библиографски 

бази данни, методът беше избран за основа на методологията, защото осигурява 

структуриран подход за анализ на изискванията към данните, който облекчава процесите на 

определяне и разграничаване, изложени в заданието за изследването. 

 

Първата крачка в метода на анализ на обект е да се изолират ключовите обекти, които 

представляват интерес за ползвателите на информация в определена област. Тези обекти са 

определени на възможно най-високо ниво. Това означава, че в началото анализът не 

съсредоточава вниманието върху отделни данни, а върху „нещата”, които данните описват. 

Затова, всеки определен в модела обект служи за основна точка на група данни. Например, 

схемата на обект в информационна система за управление на персонал може да определи 

„служител” като обект, който представлява интерес за ползвателите на такава система. 

 

На високо ниво схемата на обект показва и връзките, които обикновено съществуват между 

обект от един вид и обект от друг вид. Например, информационната система за управление 
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на персонал може да посочи взаимоотношението между обекта „служител” и обекта 

„длъжност”: служителят „заема” длъжност, а длъжността е „заета” от служител. 

 

След като структурата на модела на високо ниво се очертае чрез определяне на основните 

обекти и връзките между тях, следващата стъпка в методологията е да се установят 

значимите характеристики или атрибути на всеки обект. Например, в контекста на 

информационната система за управление на персонал, атрибутите на служителя може да 

включват неговото име, адрес, възраст, осигурителен номер и др. 

 

Като се разшири методът, използван за описване на отношенията между видовете обекти, 

методологията на анализ на обект може да се приложи и на по-детайлизирано ниво, за да се 

установят специфичните връзки между отделните обекти. Например, моделът на 

информационната система за управление на персонал може да покаже, че е възможно да 

съществуват връзки между двама служители (напр. брачни отношения). Ако тези връзки са 

от значение за ползвателите на информацията в моделираната област, те могат да бъдат 

определени като част от модела. 

 

Структурата „обект – връзка”, произхождаща от анализа на обектите, атрибутите и връзките, 

се използва в това изследване за основа на оценката на релевантността на всеки атрибут и на 

всяка връзка на задачите, изпълнявани от ползвателите на библиографските данни. Всеки 

атрибут и всяка връзка се съпоставят с определените за това изследване четири 

основополагащи задачи на ползвателя и за всеки атрибут и всяка връзка се определят 

относителни стойности, свързани със задачата, която изпълняват и с обекта, който е от 

интерес за ползвателя. 

 

Структурата „обект – връзка” и съпоставянето на атрибутите и връзките със задачите на 

ползвателя служат за основа на препоръките на изследователската група за базово ниво на 

функционалност за записите, съставяни от агенциите за национална библиография. 

Препоръките са съсредоточени върху онези задачи на ползвателя, за които е преценено, че е 

най-важно да бъдат поддържани от националния библиографски запис. Въз основа на 

относителните стойности, определени на атрибутите и връзките, които осигуряват тези 

задачи, в препоръките се определят специфични изисквания към базовия запис. 

 

Методът на анализ „обект – връзка” и правилата на графично представяне, използвани в това 

изследване се основават до голяма степен на методологията, разработена от James Martin и 

изложена в книгата му Strategic Data-Planning Methodologies (Prentice-Hall, 1982). При 

изработването на методологията на изследването са използвани и трудовете на Graeme 

Simsion Data Modeling Essen-tials (Van Nostrand Reinhold, 1994), на Richard Perkinson Data 

Analysis: the Key to Data Base Design (QED Information Sciences, 1984) и на Ramez Elmasri и 

Shamkant Navanthe Fundamentals of Database Systems (Benjamin/Cummings, 1989). Тези 

четири книги се препоръчват на онези, които проявяват интерес към по-задълбочено 

запознаване с концептуалната среда на изследването и по-подробна информация за анализа 

„обект – връзка”. 

 

 

2.4. Компоненти на изследването 
 

Методът на анализ на обекта и съпоставянето на атрибутите и връзките със задачите на 

ползвателя са основата на преценката за изискванията за данни към записите, предназначени 

да отговарят на потребностите на ползвателите от библиографска информация и на 

препоръките на изследователската група за базовите данни, които трябва да се включат в 

националния библиографски запис. Останалата част от доклада е разделена на две основни 
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части. В първата е изложен моделът „обект – връзка”, втората представя препоръките на 

изследователската група за национален библиографски запис на базисно ниво. 

 

Първата част на изследването съдържа четири глави: 

 Глава 3 на изследването идентифицира използваните в модела обекти, като ги 

наименова, дефинира и разработва тяхната същност и обхват. 

 Глава 4 анализира атрибутите, свързани с всеки от определените за модела обекти и 

предлага определение за всеки атрибут. Този анализ по-нататък е разширен в 

приложение А, където изчерпателно са изброени отделните елементи от данни, 

свързани с всеки атрибут. 

 Глава 5 очертава връзките, използвани в модела, като определя и разработва 

същността на връзките, които действат в модела на обобщено ниво, както и на тези, 

които съществуват между конкретните обекти. 

 Глава 6 съпоставя атрибутите и връзките на всеки обект с четирите основополагащи 

задачи на ползвателя, чието изпълнение трябва  да осигурява библиографския запис, 

като посочва релевантността на всеки атрибут или връзка за всяка задача на 

ползвателя. 

 

Втората част на изследването съдържа само една глава. 

 Глава 7 използва съпоставянето в глава 6 като основа за препращане към препоръките 

на изследователската група, отнасящи се до изискванията към базовите данни за 

националните библиографски записи. 

 

Докладът съдържа и приложение, в което логическите атрибути, определени в глава 4, са 

съпоставени с елементите от данни, определени в ISBD, в Ръководство за контролни и 

справочни записи  и Ръководство за UNIMARC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

3. ОБЕКТИ 

 

 

3.1. Обзор 
 

Дефинираните за това изследване обекти, са предмет на  основен интерес за потребителите 

на библиографските данни. Обектите са разделени на три групи. Първата група включва 

продуктите на интелектуална или художествена дейност, които са назовани или описани в 

библиографските записи: произведение, проявление, въплъщение и единица. Втората група 

обединява обектите, отговорни за интелектуалното или художествено съдържание, за 

физическото изработване и разпространението или за съхраняването на тези продукти:  лице 

и колективен орган. Третата група обхваща допълнителен кръг обекти, които служат като 

предмети на интелектуално и художествено усилие: понятие, предмет, събитие и място. 

 

В точки 3.1.1. – 3.1.3. са представени обектите от всяка от трите групи във вид на упростена 

схема и са показани основополагащите връзки между всички видове обекти. 

 

В точки 3.2.1. – 3.2.10. е дадено по-подробно обяснение на всеки от обектите, определени в 

модела. 

 

Глава 5 (точки 5.2.1. – 5.2.3.) предлага по-подробно обяснение на връзките между различните 

видове обекти, които са показани в схемите „обект – връзка” от точки 3.1.1. – 3.1.3. 

 

3.1.1. Обекти от група 1: произведение, проявление, въплъщение, единица 

 

Обектите от първата група (изобразени на фиг. 3.1.) представляват различните аспекти на 

интересите на ползвателя към продуктите на интелектуално или художествено усилие. 

Обектите, които са определени като произведение (обособена интелектуална или 

художествена творба) и проявление (интелектуалната или художествена реализация на 

произведението), отразяват интелектуално или художествено съдържание. За разлика от тях, 

обектите, определени като въплъщение (физическото представяне на проявлението на 

произведението) и единица (единичен екземпляр от въплъщението) отразяват физическа 

форма. 

 

Връзките, изобразени в схемата, показват, че произведението може да се реализира чрез едно 

или повече проявления (затова линията, която свързва произведението с  проявлението е 

означена с две стрелки). Проявлението обаче е реализация на едно, единствено произведение 

(затова в обратната посока на линията, която свързва проявленито с произведението има 

само една стрелка). Едно проявление може да се яви в едно или няколко въплъщения, а едно 

въплъщение също може да има едно или няколко проявления. На свой ред една или повече от 

една единица може да илюстрира нагледно едно въплъщение, но единиците могат да бъдат 

екземпляр само от едно единствено въплъщение. 

 

3.1.2. Обекти от група 2: лице, колективен орган 

 

Обектите от втората група (оградени на фиг. 3.2. с получерна линия) представят отговорните 

за интелектуалното или художествено съдържание, за физическото производство и за 

разпространяването или съхраняването на обектите от първата група. Обектите от втората 

група включват лице (индивид) и колективен орган (организация  или група от индивиди 

и/или организации). 

 

 



 14 

 
Фигура 3.1. Обекти от група 1 и първични връзки  

 

Схемата изобразява връзките от вида „отговорност”, които съществуват между обектите от 

втората група и обектите от първата група. Тя  показва, че произведение може да бъде 

създадено от едно или от повече от едно лице и/или от един или от няколко колективни 

органа. И обратно, лице или колективен орган могат да създадат едно или няколко 

произведения. Проявлението може да бъде осъществено от едно лице и/или колективен 

орган, а едно лице или колективен орган могат да осъществят едно или повече проявления. 

Въплъщението може да бъде произведено от едно лице и/или колективен орган, а лице или 

колективен орган може да произведе едно или няколко проявления. Единицата може да 

принадлежи на едно или на повече лица и/или колективни органи, а едно лице или 

колективен орган могат да притежават една или повече единици. 

 

3.1.3. Обекти от група 3: понятие, предмет, събитие, място 

 

Обектите от третата група (оградени на фиг. 3.2 с получерна линия) представляват 

допълнителен набор от обекти, които служат за теми на произведенията. Групата включва 

понятие (абстрактна концепция или идея), предмет (материален обект), събитие (действие 

или явление) и място (местоположение). 

 

Схемата изобразява тематичните връзки между обектите от третата група и обекта от 

първата група произведение. Тя  показва, че произведението може да има за тема едно или 

няколко понятия, предмети, събития и/или места. И обратно, понятието, предметът, 

събитието и/или мястото могат да бъдат тема на едно или на повече произведения. 

 

произведение 

 

проявление 

 

въплъщение 

 

единица 

се осъществява чрез 

се материализира 

във 

се осъществява чрез 

    е екземпляр от 
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Фигура 3.2. Обекти от група 2 и връзки на отговорност 

 

На схемата са показани и тематичните връзки между произведението и обектите от първата и 

втората групи. Тя  показва, че тема на едно произведение могат да бъдат едно или повече 

произведения, проявления, въплъщения, единици, лица и/или колективни органи. 
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Фигура 3.3. Обекти от група 3 и тематични връзки 
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3.2. Обектите  

 

3.2.1. Произведение  
 

Първият обект, дефиниран в модела, е произведение: обособена интелектуална или 

художествена творба. 

 

Произведение е абстрактен обект. Никой материален предмет не може да бъде разглеждан 

като произведение.  Произведението се разпознава чрез неговите отделни  реализации или 

проявления, но самото то съществува само в сходството на съдържанието между и сред 

различните негови проявления. Когато говорим за Илиада от Омир като произведение, 

нашата отправна точка не е конкретно изпълнение или текст на произведението, а 

интелектуалната творба, която стои зад всички различни проявления на това произведение. 

 

Понеже понятието произведение е абстрактно, границите на обекта се определят трудно. 

Всъщност в една или в друга култура може да има различни схващания за това, какво 

представлява произведение и къде минава разделителната линия между две произведения. 

Следователно, библиографските правила, определени от различни култури или национални 

групи, може да се отличават по отношение на критериите, които те използват за 

разграничаване на едно произведение от друго. 

  

За целите на това изследване вариантите на текстове, които съдържат  редакции или 

актуализации на по-ранни текстове, се разглеждат просто като проявления на едно и също 

произведение (т.е. вариантите на текста не се смятат за отделни произведения). 

Съкращаванията или разширяванията на съществуващ текст, добавянето на части или 

акомпанимент към музикална композиция също се смятат за различни проявления на едно и 

също произведение. Преводите от един език на друг, музикални транскрипции и 

аранжименти, дублирани или снабдени със субтитри версии на филм също се считат само за 

различни проявления на едно и също оригинално произведение. 

 

Примери
1
 

 

□ п1 Анатомия на човешкото тяло от Хенри Грей  

□ пр1 текст и илюстрации за първото издание 

□ пр2  текст и илюстрации за второто издание 

□ пр3 текст и илюстрации за третото издание 

 

□ п1 Изкуството на фугата от Й. С. Бах  

□ пр1 партитура за орган на композитора 

□ пр2 аранжимент за камерен оркестър на Антони Луис  

 

□ п1 Жюл и Жим (игрален филм) 

□ пр1 оригиналната версия на френски език 

□ пр2 оригиналът с добавени субтитри на английски 

 

Напротив, когато модификация на произведение води до значителни самостоятелни 

интелектуални или художествени усилия,  за нуждите на това изследване резултатът от тях 

се смята за ново произведение. Следователно се приема, че преразкази, преработки, 

адаптации за деца, пародии, музикални вариации на тема и свободни транскрипции на 

                                                 
1
 В примерите са използвани следните съкращения: п – произведение; пр – проявление; в – въплъщение ; е – 

единица; л – лице; ко – колективен орган; по – понятие; пр – предмет; с – събитие; м – място  
2
 Средство за изпълнение, цифрово означение и тоналност имат по висока стойност за идентифициране на 
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музикални произведения представляват нови произведения. Адаптации на  произведения от 

една литературна или художествена форма в друга (напр. драматизации, адаптации от едно 

средство на изобразителното изкуство към друго и др.) също се смятат за нови произведения. 

Реферати, дайджести и резюмета също се приемат за нови произведения. 

 

 Примери  

 

□ п1 Напредъкът на поклонника от Джон Бъниан  

 

□ п2 анонимна адаптация на Напредъкът на поклонника за млади читатели 

 

□ п1 Ромео и Жулиета от Уйлям Шекспир 

 

□ п2 игралният филм Ромео и Жулиета с режисьор Франко Дзефирели  

 

□ п3 игралният филм на Baz Lurhmann по Ромео и Жулиета  от Уйлям Шекспир  

 

На практика дефинирането на произведението като обект в модела служи на различни цели. 

Това дава възможност да се назоват и да се очертаят връзки към абстрактна интелектуална 

или художествена творба, които обхващат всички отделни проявления на това произведение. 

Така например, когато се описва произведение на литературната критика, посветено на 

Илиада от Омир, можем да свържем критическото произведение с произведението, което е 

разработено като тема. Като се назове произведението на Омир и се определи връзката 

между него и критическото произведение, може да се посочи, че темата на критическото 

произведение всъщност е абстракцията, позната като Илиада, а не едно или друго 

специфично проявление на това произведение. 

 

С дефинирането на произведението като обект, може да се установяват и косвени връзки 

между проявленията на едно и също произведение в случаите, когато не може да се посочат 

преки връзки между конкретни проявления. Например, може да има много преводи на едно 

произведение (напр. на Анн от фермата „Грийн Гейбълс”) и не винаги да е било възможно 

или необходимо да се посочи текстът, от който е направен преводът. В този случай не се 

посочва пряка връзка между отделни проявления на това произведение (т.е. между превода и 

текста или или текстовете, от които е направен преводът), но връзката помежду им и с други 

текстове и преводи на произведението се подразбира от свързването на всяка от тях с обекта, 

който е наречен произведение. 

 

Често най-ефективният начин за групиране на сродни проявления е косвеното свързване на 

всяко проявление с  произведението, което то реализира. Всъщност наименованието, което е 

определено на произведението, служи за название на целия набор или група от проявления, 

които са реализации на едно и също интелектуално или художествено усилие (напр. 

Ланселот от Езерото). Затова именно обектът, определен като произведение, осигурява тази 

възможност за групиране. 

 

3.2.2. Проявление 

 

Вторият обект, дефиниран в модела е проявление: интелектуалната или художествена 

реализация на произведение под формата на буквено-цифров, нотен или хореографки запис, 

звук, изображение, предмет, движение и др. или всяка комбинация от тези форми. 

 

Проявление е специфичната интелектуална или художествена форма, която произведението 

приема всеки път, когато то се „реализира”. Проявлението обхваща, например, 
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специфичните думи, изречения, параграфи и др., които произтичат от реализацията на 

произведението  във формата на текст или на особените звуци, фразировки и др., които са 

резултат от реализирането на музикално произведение. Границите на обекта проявление 

обаче се определят така, че да се изключат формалните физически аспекти като шрифт и 

оформление на страниците, които не са неделима част от интелектуалната или художествена 

реализация на самото произведение. Когато едно проявление е придружено от допълнения 

като илюстрации, бележки, коментари и др., които не са част от интелектуалната или 

художествена реализация на произведението, те се приемат за отделно(и) проявление(я) на 

съответното(ите) произведение(я). Подобни добавки могат да бъдат или да не бъдат приети 

за достатъчно значимо основание за отделна библиографска идентификация. 

 

Тъй като формата е присъща характеристика на проявлението, всяка нейна промяна (напр. от 

буквено-цифров запис в говор) е причина за ново проявление. До ново проявление водят също 

и промени в интелектуалните условности или инструменти, които са използвани за 

изразяване на произведението (напр. превод от един език на друг). Когато проявлението е 

резултат от преработка или изменение на текст, то се приема за ново. Незначителни промени 

като корекции на правописни грешки и пунктуация и др. могат да се разглеждат като 

варианти на едно и също проявление. 

 

Примери 

 

□ п1 Tennis--bis zum Turnierspieler от Ellwanger 

□ пр1 оригиналният немски текст 

□ пр2 преводът на английски език от Уенди Джил 

 

□ п1 Квинтет Пастървата от Франц Шуберт 

□ пр1 партитурата на композитора 

□ пр2 музикалното произведение в изпълнение на Rosina Lhevinne, пиано, 

Stuart Sankey, контрабас и членове на Julliard String Quartet 

□ пр3 музикалното произведение в изпълнение на Jörg Demus, пиано и членове 

на Collegium Aureum 

□ пр4 музикалното произведение в изпълнение на Emanuel Ax, пиано, членове 

на Guarneri String Quatet и Jullius Levine, контрабас 

 

С дефинирането на проявлението като обект в модела става възможно да се отразят 

различията в интелектуалното или художествено съдържание, които може да съществуват 

между две реализации на едно и също произведение. Като се дефинира проявлението като 

обект, може да се опишат интелектуалните или художествени атрибути на отделна 

реализация на произведение и да се използват за разкриване на различия в интелектуалното 

или художествено съдържание. 

 

Дефинирането на проявлението като обект дава възможност и да се очертаят връзките между 

специфични проявления на едно произведение. Обектът, наречен проявление може например, 

да се използва за идентифициране на определен текст, от който е направен преводът или на 

определена партитура, използвана при изпълнение на музикална композиция. 

 

Обектът, дефиниран като проявление, може да се използва и за да се означи, че в едно 

въплъщение е представено същото или почти същото интелектуално или художествено 

съдържание, като това на друго въплъщение. Когато две въплъщения имат еднакво или почти 

еднакво интелектуално или художествено съдържание, дори ако те са с различни физически 

характеристики и атрибутите им скриват това обстоятелство, те може да се свържат чрез 

обекта, дефиниран като проявление. 
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На практика степента на библиографските различия между вариантите на проявлението на 

едно произведение зависи донякъде от природата на самото произведение, от 

предполагаемите потребности на ползвателите и от логичното очакване каталогизаторът да 

прецени описваното въплъщение. Формалните различия в проявлението (напр. разлики 

между две проявления на едно и също произведение – като нотен запис и като звукозапис), 

обикновено се отразяват в библиографския запис независимо от това, каква е природата на 

самото произведение. Вариантите на проявлениея в една и съща форма (напр. поправени 

версии на текст) често косвено се идентифицират като различни проявления, защото 

вариантът е очевиден от данните, свързани с атрибута за идентифициране на въплъщението, 

в което е въплътено  проявлението (напр. сведение за изданието). Варианти, които могат да 

проличат само при по-подробен анализ и сравнение на проявленията (напр. варианти между 

някои от ранните текстове на Шекспировия Хамлет) обикновено се отбелязват в данните, 

само ако естеството или значимостта на произведението оправдават подобен анализ и ако се 

предполага, че това разграничаване ще бъде от значение за ползвателите. 

 

Вариантите, които по същество са едно и също проявление (т.е. незначителни варианти, 

които могат да се отбележат между две състояния на едно и също ръчно отпечатано издание) 

обикновено не се вземат предвид или се отбелязват в забележка в библиографския запис за 

въплъщение в специализирани каталози. При някои приложения на модела обаче (напр. 

старинни текстове на ръкописи), всеки вариант може да се разглежда като различно 

проявление. 

 

3.2.3. Въплъщение 
 

Третият обект, дефиниран в модела е въплъщение: физическото представяне на проявление на 

произведение. 

  

Обектът, дефиниран като въплъщение обхваща широк кръг материали като включва 

ръкописи, книги, периодични издания, карти, плакати, звукозаписи, филми, видеозаписи, 

CD-ROM, мултимедийни комплекти и др. В качеството си на обект въплъщението включва 

всички физически предмети с еднакви характеристики по отношение на интелектуалното 

съдържание и на физическата форма. 

 

Проявлението, което се получава при реализирането на едно произведение може да бъде 

материализирано върху носители като хартия, аудиолента, видеолента, платно или гипс. 

Това физическо опредметяване представлява въплъщение на произведението. В някои случаи 

може да има само един екземпляр от въплъщението (напр. ръкопис на автора, запис на 

магнитна лента за архив на устни разкази, оригинал на картина и др.). В други случаи има 

многобройни екземпляри, произведени, за да се улесни  публичното разпространение. Те 

обикновено са свързани със съществен  производствен процес, за който носят отговорност 

издател, производител или разпространител. Понякога може да съществуват само ограничен 

брой копия, възпроизведени от оригинален екземпляр за нуждите на самостоятелно 

изучаване (напр. презаписване на оригинално изпълнение на музикално произведение) или 

опазване (напр. фотокопие на оригинален машинописен екземпляр на автора върху 

дълготрайна хартия). Независимо дали производството е с широк обхват (напр. издание и 

др.) или е ограничено (напр. копие за лично ползване), във всеки от случаите съвкупността 

от произведени екземпляри представлява въплъщение. Всички екземпляри, които са част от 

една и съща  съвкупност, се приемат за екземпляри от едно и също въплъщение. 

 

Въплъщенията се разграничават едно от друго въз основа на интелектуално съдържание и 

физическа форма. Когато производственият процес води до изменение на физическата 
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форма, полученият продукт се смята за ново въплъщение. Измененията на физическата 

форма включват промени, които се отнасят до визуални характеристики (напр. промяна на 

шрифта, неговия размер, оформлението на страницата и др.), промени на физическия 

носител (напр. замяна на книжен носител с микрофилм), промени в контейнера (напр. 

промяна на контейнера за лента от касета на картридж). Когато производственият процес 

включва издател, производител, разпространител, а в продукта са посочени промени, 

отнасящи се до публикуването, маркетинга и др. (напр. нов издател, друга опаковка), 

полученият продукт може да се смята за ново въплъщение. Винаги, когато производственият 

процес включва модификации, добавки, пропуски и др., които влияят върху интелектуалното 

или художествено съдържание, в резултат се появява ново въплъщение, което представлява 

ново проявление на произведението. 

 

Примери 

 

□ п1 Geometric dissections от Harry Lindgren 

□ пр1 оригинален текст, озаглавен Geometric dissections 

□ в книгата, публикувана от Van Nostrand през 1964 г. 

□ пр2 преработен текст, озаглавен Recreational problems in geometric dissections  

□ в1 книгата, публикувана от Dover през 1979  

 

□ п1 Шест сюити за соло чело от Й. С. Бах 

□ пр1 изпълненията на Janos Starker, записани частично през 1963 г. и 

завършени през 1965 г. 

□ в1 записите на грамофонни плочи със скорост 33⅓ оборота в минута, 

издадени от Mercury през 1966 г. 

□ в2 записите на компактдиск, издадени от Mercury през 1991 г. 

□ пр2 изпълнението на Йо Йо Ма през 1983 г. 

□ в1 записите на грамофонни плочи със скорост 33⅓ оборота в минута, 

издадени от CBS Records през 1983 г. 

□ в2 записите на компактдиск, издадени от CBS Records през 1992 г. 

 

□ п1 Vraie description des Gaules... от Jean Jolivet 

□ пр1 първоначалната версия на картографа 

□ в1 картата, издадена през 1570 г. 

□ в2 факсимилна репродукция, публикувана от Hier et demain през 1974 

г. 

 

□ п1 The Wall Street Journal  

□ пр1 Eastern edition  

□ в1 печатният формат на Eastern edition 

□ в2 микрофилмът на Eastern edition 

□ пр2  Western edition  

□ в1 печатният формат на Western edition 

□ в2 микрофилмът на Western edition 

 

Промени, които са настъпили съзнателно или дори непреднамерено в производствения 

процес, но са намерили отражение в създадените екземпляри, водят до ново въплъщение. 

Въплъщението, произлизащо от такава промяна, може да се характеризира като отделно 

„състояние” или „тираж” на публикацията. 

 

Промени, които настъпват само в отделен екземпляр след приключване на производствения 

процес (напр. загуба на страница, нова подвързия и др.), не водят до поява на ново 
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въплъщение. Такъв екземпляр се приема за екземпляр (или единица) от въплъщението, който 

се различава от останалите екземпляри. 

 

Дефинирането на въплъщението като обект дава възможност да се назове и опише цялото 

множество от единици, което е резултат от еднократен акт на физическа реализация или 

производство. Обектът въплъщение се използва за описване на общите характеристики на 

екземплярите от определена публикация, издание, тираж и др., както и на уникални 

публикации като ръкописи, оригинални картини и др. 

 

С дефинирането на въплъщението като обект може да се опишат физическите 

характеристики на съвкупност от единици и характеристиките, свързани с нейното 

производство и разпространение, които могат да бъдат важни фактори при предоставянето 

на ползвателите на възможност да изберат въплъщение, съответстващо на техните 

потребности и физически ограничения, както и да идентифицират и получат екземпляр от 

това въплъщение. 

 

Дефинирането на въплъщението като обект дава възможност и да се установят връзките 

между специфични въплъщения на едно произведение. Връзките между въплъщения може да 

се използват, например, за идентифициране на конкретната публикация, която е била основа 

за създаване на микрорепродукция. 

 

3.2.4. Единица 

 

Четвъртият обект, дефиниран в модела е единица: отделен екземпляр от въплъщение. 

 

Обектът, дефиниран като единица, е конкретен обект. В много случаи това е един физически 

предмет (напр. екземпляр от еднотомна монография, една звукова касета и др.). Понякога 

обаче обектът, определен като единица, обхваща повече от един физически предмет (напр. 

монография, издадена в два отделно подвързани тома, звукозапис на три отделни 

компактдиска и др.). 

 

От гледна точка на интелектуалното съдържание и физическата форма, единица, която е 

образец от въплъщение, обикновено е същата като нея. Може обаче между една и друга 

единица, принадлежащи към едно и също въплъщение да съществуват различия, когато 

причина за тях са действия, които не зависят от първоначалните намерения на производителя 

(напр. повреждане, станало след произвеждането на единицата, подвързия, направена в 

библиотеката и др.) 

 

Примери 

 

□ п1 Playback от Ronald Hayman 

□ пр1 авторският текст, редактиран и подготвен за публикуване 

□ в1 книгата, издадена през 1973 г. от Davis-Poynter 

□ е екземпляр с автограф от автора 

 

□ п1 Jabberwocky от Allan Wakeman 

□ пр1 авторският проект на играта и текст на бележките 

□ в1 играта и съпроводителните бележки за учителите, издадени през 

1974 г. от Longman 

□ е1 екземпляр без бележки за учителите 
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Дефинирането на единицата като обект дава възможност да се идентифицират 

самостоятелно конкретни екземпляри от въплъщение и да се опишат характеристиките, които 

са присъщи само на този конкретен екземпляр и се отнасят до действия с него като 

обслужване и др. 

 

Дефинирането на обекта, наречен единица създава и възможност да се установят връзки 

между отделни екземпляри от въплъщения. 

 

3.2.5. Лице 

 

Петият обект, дефиниран в модела е лице: индивид. 

  

Обектът, дефиниран като лице, обхваща както мъртви, така и живи индивиди. 

 

Примери 

 

□ л1 Маргарет Атууд    

 

□ л2 Ханс Кристиан Андерсен  

 

□ л3 Кралица Виктория   

 

□ л4 Анатол Франс   

 

За целите на това изследване лица се приемат за обекти, само когато са участници в 

създаването или реализацията на произведение (напр. като автори, композитори, художници, 

редактори, преводачи, режисьори, изпълнители и др.) или са предмет на произведение (напр. 

като предмет на биографично, автобиографично, историческо и т.н. произведение). 

 

Дефинирането на лицето като обект дава възможност индивидът да се наименува и 

идентифицира по един и същ начин, независимо от това, как е посочено името му в 

конкретните проявления или въплъщения на произведение. 

 

Дефинирането на лице като обект позволява и да се установят връзки между определено лице 

и произведение или проявление на произведение, за което това лице може да носи 

отговорност или между  произведение и лицето, което е негов предмет. 

 

3.2.6. Колективен орган 

 

Шестият обект, дефиниран в модела е колективен орган: организация или група индивиди 

и/или организации, действащи като едно цяло. 

 

Обектът, дефиниран като колективен орган, обхваща организации и групи от индивиди 

и/или организации, идентифицирани с отделно наименование, включително временни  групи 

и групи, конституирани като срещи, конференции, конгреси, експедиции, изложби, 

фестивали, панаири и др. Обектът включва също организации, които действат като 

териториална административна власт, изпълнявайки или претендирайки да изпълняват  

държавни функции на определена територия (федерация, държава, регион, местна община). 

Обектът обхваща както организации и групи, които вече не функционират, така и такива, 

които продължават да развиват дейност. 
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Примери 

 

□ ко1 Museum of American Folk Art  

 

□ ко2 BBC Symphony Orchestra  

 

□ ко3 Symposium on Glaucoma  

 

□ ко4 Regional Municipality of Ottawa-Carleton  

 

За целите на това изследване колективни органи се приемат за обекти, само когато участват 

в създаването или реализацията на произведение (напр. като спонсори или поръчители на 

произведение и др.) или са негов предмет (напр. предмет на  исторически разказ). 

 

Определянето на колективния орган като обект дава възможност той да се наименува и 

идентифицира по един и същ начин, независимо от това как е посочено наименованието му в 

конкретните проявления или въплъщения на произведение. 

 

Дефинирането на колективен орган като обект позволява и да се установят връзки между 

определен колективен орган и произведение или проявление на произведение, за което той 

може да носи отговорност или между произведение и колективен орган, който е негов 

предмет. 

 

3.2.7. Понятие 

 

Седмият обект, определен в модела е понятие: абстрактна концепция или идея. 

  

Обектът, дефиниран като понятие, обхваща широк диапазон от абстракции, които могат да 

бъдат предмет на произведение: области на знанието, дисциплини, научни или художествени 

школи (философски школи, религии, политичски идеологии и др), теории, процеси, техники, 

практики и др. Понятието може да бъде по-общо или подробно определено и точно. 

 

Примери  

 

□ по1 Икономика 

 

□ по2 Романтизъм 

 

□ по3 Хидропоника 

 

□ по4 Икономика на предлагането 

 

За нуждите на това изследване понятия се приемат за обекти, само когато са предмет на 

произведение (напр. тема на философски трактат, на критика на научна или художествена 

школа и др.). 

  

Дефинирането на понятието като обект дава възможност то да се наименува и 

идентифицира по един и същ начин, независимо от това, как е посочено наименованието му 

в конкретните проявления или въплъщения на произведение. 

 

Дефинирането на понятие като обект позволява и да се установи връзка между произведение 

и понятие, което е негова тема. 
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3.2.8. Предмет  
 

Осмият обект, дефиниран в модела е предмет: материална вещ. 

 

Обектът, дефиниран като предмет, обхваща широк диапазон от материални вещи, които 

могат да бъдат тема на произведение: одушевени и неодушевени предмети, срещащи се в 

природата; неподвижни, подвижни и движещи се предмети, които са продукт на човешкото 

творчество; предмети, които вече не съществуват. 

 

Примери  

 

□ пр1 Бъкингамски дворец  

 

□ пр2 Лузитания (кораб)  

 

□ пр3 Аполо 11 (космически кораб)  

 

□ пр4 Айфелова кула  

 

За целите на това изследване предмети се приемат за обекти, само когато са тема на 

произведение (напр. тема на научно изследване и др.). 

  

Дефинирането на предмета като обект дава възможност той да се наименува и 

идентифицира по един и същ начин, независимо от това, дали неговото наименование 

присъства или отсъства в отделните проявления или въплъщения на произведение и под каква 

форма е посочено в тях. 

 

Дефинирането на предмет като обект позволява също да се установи връзка между 

произведение и предмет, който е негова тема. 

 

3.2.9. Събитие  

 

Деветият обект, дефиниран в модела е събитие: действие или явление. 

 

Обектът, дефиниран като събитие, обхваща широк диапазон от действия и явления, които 

могат да бъдат тема на произведение: исторически събития, епохи, периоди от време и др. 

 

Примери  

 

□ с1 Стачка на шивашките работници в САЩ 1910 

 

□ с2 Битката при Хейстингс 

 

□ с3 Векът на Просвещението 

 

□ с4 Деветнадесети век 

 

За целите на това изследване събития се приемат за обекти, само когато са тема на 

произведение (напр. тема на исторически трактат, картина и др.). 
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Дефинирането на обекта събитие дава възможност той да се наименува и идентифицира по 

един и същ начин, независимо от това дали неговото наименование присъства или отсъства в 

отделните проявления или въплъщения на произведение и под каква форма е посочено в тях . 

 

Дефинирането на събитие като обект позволява и да се установи връзка между произведение 

и събитие, което е негова тема. 

 

3.2.10. Място  
 

Десетият обект, дефиниран в модела е място: местонахождение. 

 

Обектът, дефиниран като място, обхваща широк диапазон от местонахождения: земни и 

извънземни, исторически и съвременни, определени по географски или по геополитически 

признак.  

 

Примери 

 

□ м1 Howard Beach   

 

□ м2 The Alacran Reef  

 

□ м3 Morey Peak  

 

□ м4 Bristol 

 

За нуждите на това изследване места се приемат за обекти, само когато са тема на 

произведение (напр. тема на карта или атлас, пътеводител и др.). 

 

Дефинирането на обекта място дава възможност той да се наименува и идентифицира по 

един и същ начин, независимо от това дали неговото наименование присъства или отсъства в 

отделните проявления или въплъщения на произведение и под каква форма е посочено в тях. 

 

Дефинирането на място като обект позволява и да се установи връзка между произведение и 

място, което е негова тема. 

 

 

3.3. Съвкупност и компоненти като обекти 

  

Примерите, използвани  в точките от 3.2.1. до 3.2.4. за илюстрация на обектите произведение, 

проявление, въплъщение и единица, показват всеки обект преди всичко като неделимо цяло 

(напр. Ромео и Жулиета от Шекспир е пример за произведение, отделно изпълнение на 

квинтета Пъстървата от Шуберт като проявление и т.н.) 

 

Структурата на модела обаче, позволява съвкупността и компонентите да се представят като 

обекти по един и същ начин, така както се представя всеки обект, който се приема за 

неделимо цяло. Това означава, че в логически план обектът произведение например, може да 

представлява съвкупност от отделни произведения, събрани от редактор или съставител в 

антология, комплект от отделни монографии, събрани от издател в серия или колекция от 

лични документи, които са организирани от архив като отделен фонд.   

 

По същия признак обектът произведение може да представлява от интелектуална или 

художествена гледна точка отделна съставна част на по-голямо произведение, като  глава от 
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доклад, част от карта, статия от списание и др. За целите на модела на ниво съвкупност или 

компонент обектите действат така, както и обектите на ниво неделима единица. Те са 

дефинирани със същите термини, имат същите характеристики и се отнасят един към друг 

като обектите на ниво неделима единица. В точки 5.3.1.1., 5.3.2.1., 5.3.4.1. и 5.3.6.1. се 

съдържат допълнителни сведения за обектите съвкупност и компоненти в контекста на 

отношенията „цяло/част”. 

 

Примери 

 

□ п1 The Deptford trilogy от Robertson Davies’ 

□ п1.1 Fifth business от Robertson Davies  

□ п1.2 The manticore от Robertson Davies 

□ п1.3 World of wonders от Robertson Davies  

 

□ п1 Visible speech, под редакцията на Howard Bibb  

□ п1.1 Том 1: Segmentals с увод от Alex Hanes-White  

□ п1.2 Том 2: Suprasegmentals от Mary Loftus  

□ пр1 авторските текстове, редактирани за издаване  

□ в1 електронният ресурс, издаден от Partners in Speech на три 

диска през 1994 г.  

□ в1.1 том 1 (1 електронен диск)  

□ в1.2 том 2 (2 електронни диска + ръководство от 104 с.)  

 

□ п1 Серията 1:50 000 Landranger на The Ordnance Survey (националната картографска 

агенция на Великобритания) 

□ п1.1 Mansfield и the Dukeries (окръзи във Великобритания)  

□ пр1 редактирана карта със значителни изменения и контурни линии, 

изразени в метри 

□ в1 карта, отпечатана през 1985 г.  

□ п1.2 Luton и Hertford (градове във Великобритания) 

□ пр1 редактирана карта със значителни изменения 

□ в1 карта, отпечатана през 1984 г. 
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4. АТРИБУТИ 

 

 

4.1. Атрибути на обекти 

 

Всеки обект, дефиниран в модела, е свързан с набор от характеристики или атрибути. Когато 

търсят информация за определен обект, ползвателите използват неговите атрибути, за да 

формулират запитвания и да интерпретират отговори. 

 

Най-често атрибутите, така както са дефинирани в модела, попадат в две широки категории. 

От една страна има атрибути, които са присъщи на обекта, а от друга страна – такива, които 

са привнесени отвън. Първата категория включва не само физически характеристики (напр. 

физическия носител и размерите на предмета), но и такива, които могат да се определят като 

идентифицираща информация (напр. сведения на заглавната страница, на обложката или на 

контейнера). Втората категория включва идентификатори, определени за обекта (напр. номер 

от тематичен каталог за музикална композиция) и контекстуална информация (напр. 

политическия контекст, в който е замислено произведението). Обикновено присъщите на 

обекта атрибути, може да се определят като се прегледа самият обект, а за тези, които са 

привнесени отвън, често се налага справка с външен източник. 

  

Обикновено всеки атрибут на даден обект е представен само с една стойност (напр. 

стойността за атрибута „физически носител” на определен обект може да бъде „пластмаса”). 

В някои случаи обаче, за един атрибут на даден обект може да има повече стойности (напр. 

книга може да съдържа повече от едно сведение, в което се посочва „заглавието на 

въплъщението”). Има също и случаи, когато стойността за атрибут на даден обект може да 

се изменя с течение на времето (напр. „обемът на носителя” на периодично издание, се 

изменя с излизането на нови томове). Понякога стойността за атрибут (особено за привнесен 

отвън) на даден обект може да се променя в зависимост от използвания източник. 

 

Не е задължително атрибутите, дефинирани за всеки от обектите в модела, да бъдат 

представени във всички обекти, принадлежащи към конкретния вид. В началото на списъка 

на атрибутите за всеки обект, са посочени онези от тях, които обикновено се прилагат към 

вида обект като цяло. Атрибути, които са приложими само към подвид на обекта, са 

посочени след атрибутите, които се прилагат винаги. Те се определят с термин, който 

показва подвида, към който те са приложими (напр. „музикално произведение” като подвид 

на произведение). Обаче не при всички обекти от определен вид и не при всички обекти от 

даден подвид на обекта са представени всички изброени атрибути. 

 

На пръв поглед изглежда, че някои от дефинираните в модела атрибути се дублират при 

елементи, които са дефинирани като обекти на друго място в модела и са свързани с обекта, 

за който става дума. Например, атрибутът на въплъщението „сведение за отговорност” може 

да съответства на обектите „лице” и „колективен орган” и на връзките „отговорност”, които 

свързват тези обекти с произведението и/или проявлението, материализирано чрез 

въплъщението. Атрибутът, определен като „сведение за отговорност” обаче, се отнася пряко 

към заглавната информация в самото въплъщение за разлика от връзката между 

произведението, съдържащо се във въплъщението и/или лицето и организацията, които 

носят отговорност за създаването или реализирането на произведението. 

  

В много случаи  посочената в сведението за отговорност информация е по същество една и 

съща с информацията, отразена чрез връзките между произведението и/или  проявлението и 

носещите отговорност лице и/или организация. Тази информация обаче може не винаги да е 

една и съща. При съставяне на връзките на отговорност към обектите лице или колективен 
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орган, може да се поправи или допълни невярна или заблуждаваща информация, посочена в 

сведението за отговорност. Връзката на отговорност към обектите лице или колективен орган 

може да послужи и като средство за устойчиво идентифициране на лицето или колективния 

орган, независимо от това, как те са представени в сведението за отговорност на конкретното 

въплъщение. 

 

Все пак в модела не се предвижда да се приравняват връзките между обект и атрибути 

навсякъде, където те са съпоставими.  Например „място на публикуване /разпространяване” е 

дефинирано като атрибут на въплъщението, за да се отрази посоченото в него сведение, 

което означава мястото, където то е публикувано. И понеже в модела като обект е 

дефинирано и място, може да се дефинира допълнителна връзка, която да свързва обекта 

място директно с въплъщението или косвено чрез обектите лице и/или колективен орган, 

които на свой ред са свързани с въплъщението чрез отговорността за производството. 

Подобно дефиниране би било полезно, при съставяне на цялостно разработен модел на 

данни. Но, за целите на това изследване, авторите са приели, че в концептуалния модел не е 

необходимо да се отразят всички подобни възможности. В случаите като посоченото за 

пример място на издаване, е преценено, че е достатъчно да се дефинира атрибут, който да 

отразява дословно заглавната информация, без да се задълбочава анализът, за да се очертае 

паралелна връзка на обекта. Паралелно проследяване е направено само в случаите, когато 

това е било оправдано от необходимостта да се осигури контролиран или нормализиран 

достъп до информацията, отразена в атрибута.  

 

Атрибутите, дефинирани в това изследване, са резултат на логически анализ на данните, 

които обикновено се отразяват в библиографските записи. Основните източници, използвани 

при анализа, включват Международния стандарт за библиографско описание (ISBD), 

Ръководството за контролни и справочни записи (GARE), Ръководството за тематични 

контролни и справочни записи (GSARE) и Ръководството за UNIMARC. Допълнително бяха 

подбрани данни от други източници като определените от Работната група за информация в 

областта на изкуството (Art Information Task Force – AITF) Категории за описание на 

произведения на изкуството, от отзиви на експерти, консултирани  при съставянето на 

първоначалните варианти на доклада, от изчерпателен преглед на публикувани изследвания 

на ползвателите и от коментарите, получени в процеса на световното обсъждане на 

първоначалния текст на доклада. Обхватът на включените в модела атрибути предвижда 

пълнота, но не изчерпателност. 

 

За целите на това изследване атрибутите са дефинирани на логическо ниво. Това означава, че 

атрибутите са изразени от гледна точка на характеристиките на обект така, както биха ги 

възприели ползвателите, а не като специфични елементи от данни, дефинирани от онези, 

които носят отговорност за съставяне на библиографски данни. В някои случаи логическият 

атрибут повтаря отделен елемент от данни (напр. логическият атрибут „идентификатор на 

въплъщението” е дефиниран по такъв начин, че отговаря на определението на „стандартен 

(или  алтернативен) номер” в ISBD (G)). Но в повечето случаи логическият атрибут 

представлява съвкупност от отделни елементи от данни (напр. логическият атрибут, 

дефиниран като „заглавие на въпллъщението” обхваща няколко елемента от данни от ISBD: 

основно заглавие (включително номер/заглавие на част), паралелно заглавие, отбелязани 

вариантни и транслитерирани заглавия и ключово заглавие). Описанията на логическите 

атрибути, които са дадени в тази глава, служат като указание за обхвата на всеки логически 

атрибут. Приложение А съдържа подробно съпоставяне на дефинираните в модела логически 

атрибути с отделни елементи от данни в ISBD, Ръководството за контролни и справочни 

записи (GARE), Ръководството за тематични контролни и справочни записи (GSARE) и 

Ръководството за UNIMARC.  
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За целите на това изследване са включени само онези логически атрибути на обектите лице, 

колективен орган, понятие, предмет, събитие и място, които обикновено се показват като 

част от самия библиографски запис. Не са включени допълнителни логически атрибути, 

които могат да бъдат отразени в контролен запис. 

 

 

4.2. Атрибути на произведение 

 

Логическите атрибути на произведение, дефинирани за това изследване са: 

 

заглавие на произведението 

форма на произведението 

дата на произведението 

други отличителни характеристики 

предвидено завършване 

аудитория, за която е предназначено 

контекст на произведението 

средство за изпълнение (музикално произведение) 

цифрово означение (музикално произведение) 

тоналност (музикално произведение) 

координати (картографско произведение) 

равноденствие (картографско произведение) 

 

4.2.1.  Заглавие на произведението 

 

Заглавието на произведението е дума, израз или група от знаци, с които е назовано 

произведението. С едно произведение може да бъде свързано едно или няколко 

заглавия. Ако произведението е издадено под вариантни заглавия (различни по 

форма, език и др.), за постигане на последователност при назоваването и позоваването 

на произведението, библиографската агенция обикновено избира едно от тези 

заглавия като основа на унифицирано заглавие. Другите заглавия, под които е 

излизало произведението, може да се приемат за негови вариантни заглавия или в 

някои случаи за паралелно унифицирано заглавие. Заглавието на произведение, което 

представлява част от по-голямо произведение, може да се състои само от номер или от 

друго родово означение, което е подчинено на заглавието на по-голямото 

произведение. 

 

4.2.2.  Форма на произведение 

 

Формата на произведение е категорията, към която то принадлежи (напр. роман, 

пиеса, поема, очерк, биография, симфония, концерт, соната, карта, рисунка, картина, 

фотография и др.). 

 

4.2.3.  Дата на произведението 

 

Датата на произведението е датата (обикновено годината) на първоначалното му 

създаване. Датата може да бъде само една или поредица от дати. Когато няма 

установена дата на създаване, за дата на произведението може да се приеме датата на 

неговото първо публикуване или пускане в продажба. 
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4.2.4.  Други отличителни характеристики 

 

Отличителна характеристика е всяка характеристика, която служи за разграничаване 

на едно произведение от друго със същото заглавие (напр. областта, от която 

произхожда едно произведение, помага да се отличи средновековната мистерия, 

известна като The Adoration of the Shepherds, създадена в Ковънтри, от пиеса, известна 

под същото заглавие, но създадена в Честър). 

 

4.2.5.  Предвидено завършване 

  

Предвиденото завършване на произведението е отражение на това, дали то е 

замислено с определен край или е предвидено да продължава за неопределен период 

от време. 

 

4.2.6.  Аудитория, за която е предназначено 

 

Аудиторията, за която е предназначено произведението е възрастовата (напр. деца, 

юноши, възрастни и др.), образователната (напр. начално, средно образование и др.) 

или друга категория, за която е предназначено произведението.  

 

4.2.7.  Контекст на произведението 

 

Контекстът е историческият, социален, интелектуален, художествен или друг 

контекст, в който произведението е било създадено първоначално (напр.  

реставрацията на монархията през 17 век в Англия, естетическото движение в края на 

19 век и др.). 

 

4.2.8.  Средство за изпълнение (музикално произведение) 

 

Средството за изпълнение е инструменталното и/или вокалното средство за 

изпълнение, за което музикалното произведение е било предназначено първоначално 

(напр. пиано, цигулка, оркестър, мъжки гласове и др.).  

 

4.2.9.  Цифрово означение (музикално произведение) 

 

Цифровото означение е сериен номер, номер на опуса или номер от тематичен 

указател, определен на музикално произведение от композитора, издателя или от 

музиколог (напр. номерата, които Лудвиг Кьохел е определил за произведенията на 

Моцарт). 

 

4.2.10. Тоналност (музикално произведение) 

 

Тоналност в тоналната музика е система от хармонични отношения между тоновете, 

която установява един лад за тонален център (напр. ре мажор). Тоналност на 

музикалното произведение е тоналността, в която то е композирано първоначално. 

  

4.2.11. Координати (картографско произведение) 

 

Координатите са градусите, минутите и секундите на дължина и ширина или ъглите 

на деклинация и ректасцензия, които формират външните граници на територията, 

представена върху картографско изображение или обект. 
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4.2.12. Равноденствие (картографско произведение) 

 

Равноденствие е годината, която служи за контролна точка на небесна карта или 

модел. 

 

 

4.3. Атрибути на проявление 

 

Логическите атрибути на проявление, дефинирани за това изследване са: 

 

заглавие на проявлението 

форма на проявлението 

дата на проявлението 

език на проявлението 

други отличителни характеристики 

възможност за разширяване на проявлението 

възможност за преработване на проявленито 

обем на проявлението 

резюме на съдържанието  

контекст на проявлението 

критичен отзив за проявлението 

ограничения за ползване на проявлението 

модел на означаване на последователните единици (периодично издание) 

предвиждана редовност на излизане (периодично издание) 

предвиждана периодичност на излизане (периодично издание) 

вид на партитурата (нотирана музика)  

средство за изпълнение (нотирана музика или звукозапис) 

мащаб (картографско изображение/обект) 

проекция (картографско изображение/обект) 

техника на представяне (картографско изображение/обект) 

представяне на релефа (картографско изображение/обект) 

геодезични, вертикални измервания и измервания за геодезични мрежи 

(картографско изображение/обект) 

техника на записа (изображение, получено чрез дистанционно измерване) 

специална характеристика (изображение, получено чрез дистанционно 

измерване) 

техника (графично или проекционно изображение) 

 

4.3.1.  Заглавие на проявление 

 

Заглавието на проявлението е дума, израз или група от знаци, с които то е назовано. С 

едно проявление може да бъде свързано едно или повече заглавия. Заглавието на 

проявление, което представлява част от по-голямо проявление, може да се състои само 

от номер или друго родово означение, което е подчинено на заглавието на по-

голямото проявление. 

 

4.3.2.  Форма на проявлението 
 

Формата на проявлението е средството за реализиране на произведението (напр. чрез 

буквено-цифрово записване, нотиране, говор, музикален звук, картографско или 

фотографско изображение, скулптура, танц, мимика и др.). 
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4.3.3.  Дата на проявлението 

  

Датата на проявлението е датата на създаване на проявлението (напр. датата на която 

е написан или редактиран определен текст на произведение, датата на изпълнението на 

песен и др.) 

 

4.3.4.  Език на проявлението 

  

Езикът на проявлението е езикът, на който е изразено произведението.  

 

Езикът на проявлението може да обхваща няколко езика, всеки от които да се отнася 

към отделен компонент на проявлението. 

 

4.3.5.  Други отличителни характеристики 

 

Отличителна е всяка характеристика, която може да разграничи проявлението от 

друго проявление (напр. названията, използвани за разграничаване различните версии 

на английския текст на Библията или означение на издание или версия, което се 

отнася до интелектуалното съдържание, като „второ поправено издание”).  

 

4.3.6.  Възможност за разширяване на проявлението 

 

Възможността за разширяване изразява очакването към проявлението да се добави 

допълнително интелектуално или художествено съдържание (напр. проявление, която 

се допълва с по една част – дял след дял, брой след брой и т.н..) 

 

4.3.7.  Възможност за преработване на проявлението 

 

Възможността за преработване изразява очакването, че проявлението ще бъде 

преработено (напр. чернова или междинен отчет, указател, който предполага 

периодично актуализиране). 

 

4.3.8.  Обем на проявлението 

 

Обемът на проявлението е количествено изражение на интелектуалното съдържание 

на проявлението (напр. броят на думите в текст, на инструкциите в компютърна 

програма, на изображенията в комикс и др.). За произведения, изразени чрез звук 

и/или движение, обемът може да се измерва с продължителност (напр. времетраене на 

изпълнение). 

 

4.3.9.  Кратко изложение на съдържанието 

 

Кратко изложение на съдържанието на проявление е реферат, резюме, анотация и др. 

или изброяване на заглавията на главите, песните, частите и др., включени в 

проявлението. 

 

4.3.10. Контекст на проявлението 

 

Контекст е историческият, социален, интелектуален, художествен или друг контекст, 

в който е реализирано проявлението (напр. периода на художествения стил Ар деко). 
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4.3.11. Критичен отзив за проявлението 

 

Критичен отзив е преценка за проявлението от рецензенти, критици и др., включена в 

анотация (напр. „получило одобрението на критиката за употребата на ...”). 

 

4.3.12. Ограничения на ползване на проявлението 

 

Ограничения на ползването са ограниченията на достъпа до проявлението и неговото 

ползване. Те може да се основават на закон за авторското право или да надхвърлят 

защитата, осигурена от него на притежателя на авторското право. 

 

4.3.13. Модел на означаване на последователните единици (периодично издание) 

 

Моделът на означаване на последователните единици на проявление, издадено като 

периодично издание е формата, под която се предвижда да бъдат означавани 

томовете/броевете и т.н. и/или датите на отделните единици на периодичното издание 

(напр. том ..., номер ...). 

 

4.3.14. Предвиждана редовност на излизане (периодично издание) 

 

Предвижданата редовност на излизане на проявление, издадено като периодично 

издание, е очакваната редовност на излизане на отделните броеве (т.е. дали се очаква 

те да излизат редовно или нередовно). 

 

4.3.15. Предвиждана периодичност на излизане (периодично издание) 

 

Предвижданата периодичност на излизане на проявление, издадено като периодично 

издание, е интервалът, през който се очаква да излизат отделните броеве на 

периодичното издание (напр. седмично, месечно, тримесечно, годишно и т.н.) 

 

4.3.16. Вид на партитурата (нотирана музика) 

 

Видът на партитурата е форматът, използван за представяне на музикална композиция 

(дирексион, пълна партитура, съкратена партитура, хорова партитура и др.). 

 

4.3.17. Средство за изпълнение (нотирана музика или звукозапис) 

 

Средството за изпълнение е инструменталното и/или вокалното средство за 

изпълнение, представено в проявлението на музикалното произведение (напр. две 

пиана, сопран и алт и др.). Инструментите и/или гласовете, представени в определено 

проявление на произведение (напр. в транскрипция, аранжимент или изпълнение), 

може да се различават от средството за изпълнение, за което то е било предназначено 

първоначално.  Срв. 4.2.8. Средство за изпълнение (музикално произведение). 

 

4.3.18. Мащаб (картографско изображение/обект) 

 

Мащаб е отношението на разстоянията в картографско проявление към 

действителните разстояния, които те представляват. Мащабът може да се прилага към 

хоризонтални, вертикални, ъглови и/или други разстояния, представени в 

проявлението. 
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4.3.19. Проекция (картографско изображение/обект) 

 

Проекция е методът или системата за представяне на повърхността на Земята или на 

небесната сфера върху плоска повърхност (напр. проекцията на Меркатор, 

азимуталната равноотдалечена проекция и др.). 

 

4.3.20. Техника на представяне (картографско изображение/обект) 

 

Техника на представяне е методът, използван за представяне на географски и други 

характеристики в картографско изображение (напр. анаглифна, схематична, 

изобразителна и др.). 

 

4.3.21. Представяне на релефа (картографско изображение/обект) 

 

Представяне на релефа е техниката за изобразяване на възвишенията или 

неравностите на земна повърхност или на водно пространство в картографското 

изображение (напр. контури, нюанси, щрихи, височинни маркери, батиметрични 

нюанси и др.). 

 

4.3.22. Геодезични, вертикални измервания и измервения за геодезични мрежи 

(картографско изображение/обект) 

 

Геодезичните, вертикалните измервания и измерванията за геодезични мрежи 

включват информация за сфероида, използван за създаване на картографското 

изображение, за опорната геодезична  мрежа, използвана за изображението, за 

хоризонтални и вертикални базови точки, математически данни, за интервали между 

контурни линии, батиметрични интервали и др. 

 

4.3.23. Техника на записа (изображение, получено чрез дистанционно измерване) 

 

Техника на записа е методът на фиксиране на изображението, получено чрез 

дистанционно измерване (напр.  многоспектърна фотография, инфрачервено линейно 

сканиране, радиолокация за страничен обзор (SLAR), пасивно микровълново 

картографиране и др.). 

 

4.3.24. Специална характеристика (изображение, получено чрез дистанционно 

измерване) 

  

Специалната характеристика на изображение, получено чрез  дистанционно 

измерване или чрез аерофотография, е височината и положението на сензора, 

позицията на платформата, категорията и наименованието на спътника, броят на 

използваните спектрални ивици, качеството на изображението, степента на облачност, 

средната стойност за разделителната способност за местността. 

 

4.3.25. Техника (графично или проекционно изображение) 

 

Техника е методът, използван за създаване на графично изображение (напр. гравиране 

и др.) или осъществяване на движение в проекционно изображение (напр. анимация, 

игрален филм, компютърно генерирани образи, 3D и др.). 
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4.4.  Атрибути на въплъщение 

 

Логическите атрибути на въплъщението, дефинирани за това изследване са: 

 

      заглавие на въплъщението 

сведение за отговорност 

означение на издание/допълнителен тираж 

място на публикуване/разпространяване 

издател/разпространител 

 дата на публикуване/разпространяване 

 производител 

       сведение за серия 

       форма на носител 

       обем на носителя 

 физическо средство 

         метод на записване 

размери на носителя 

 идентификатор на въплъщение 

източник на разрешение за придобиване/достъп 

 условия за разпространяване 

ограничения на достъпа до въплъщението 

графика на шрифта (печатна книга) 

размер на шрифта (печатна книга)  

сгъвка (ръчно печатана книга) 

колация (ръчно печатана книга) 

статус на публикуване (периодично издание) 

номерация (периодично издание) 

скорост на възпроизвеждане (звукозапис) 

широчина на браздата (звукозапис) 

начин на нарязване (звукозапис) 

конфигурация на лентата (звукозапис) 

вид на звука (звукозапис) 

специална характеристика на възпроизвеждането (звукозапис) 

цвят (изображение) 

коефициент на намаление (микроформа) 

полярност (микроформа или визуална проекция) 

поколение (микроформа или визуална проекция) 

формат на представяне (визуална проекция) 

системни изисквания (електронен ресурс) 

характеристики на файла (електронен ресурс)  

режим на достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп) 

адрес за достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп)  

 

4.4.1.  Заглавие на въплъщението 

 

Заглавието на въплъщение е дума, израз или група от знаци, с които е назовано 

въплъщението. С едно въплъщение може да бъде свързано едно или няколко заглавия. 

Заглавията, свързани с въплъщението, обхващат онези заглавия, които са посочени в 

него (напр. заглавие на заглавната страница, на заглавния кадър и др., заглавие на 

корицата, заглавие на допълнителна заглавна страница, надтекстно заглавие, 

колонтитул, заглавие на гърба на книгата и др., заглавие в издателското каре, на 

експлицита и др., заглавие на контейнера, заглавие  на микрофиш, което се чете без 
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увеличение и др.), както и заглавията, определени на въплъщението за целите на 

библиографския контрол (напр. ключово заглавие, развито заглавие, преведено 

заглавие, добавено заглавие и др.) 

 

4.4.2.  Сведение за отговорност 

 

Сведение за отговорност е сведението, посочено във въплъщението (обикновено 

заедно със заглавието), което назовава едно или няколко лица или групи, отговорни за 

създаването или реализирането на интелектуалното или художествено съдържание, 

включено във въплъщението. 

 

Назованото лице или група може да носи пряка (напр. автор, композитор и др.) или 

косвена (напр. автор на роман, по който е направен сценарий за филм) отговорност за 

произведението, което се съдържа във въплъщението. Между останалите лица или 

групи, изброени в сведението, може да са онези, които носят отговорност за 

проявлението на произведението, съдържащо се във въплъщението (напр. преводачи, 

изпълнители и др.) или за съставянето на произведения, съдържащи се във 

въплъщението (напр. редактор, съставител и др.). 

 

Сведението за отговорност може да съдържа наименованието на организация, 

отговорна за спонсориране или издаване на произведението, съдържащо се във 

въплъщението. В него може да са посочени и ролята или функцията, изпълнявана от 

всяка от носещите отговорност личности, групи или организации. Имената и 

наименованията, посочени в сведението за отговорност на въплъщението, могат да 

бъдат, но могат и да не бъдат имената на лицата и наименованията на колективните 

органи, които действително носят отговорност за създаването или реализацията на 

интелектуалното и художествено съдържание, осъществено във въплъщението. 

Аналогично, посочените функции може да отразяват или не реалната връзка, която 

съществува между изброените личности или групи и интелектуалното или 

художествено съдържание. 

 

4.4.3.  Означение за издание/допълнителен тираж 

 

Означението за издание или допълнителен тираж на въплъщението е дума или израз, 

съдържащи се във въплъщението, които обикновено означават различие между 

съдържанието или формата на въплъщението и сродно въплъщение, публикувано по-

рано от същия издател/разпространител (напр. второ издание, версия 2.0 и др.) или 

едновременно от един и същ или от различен издател/разпространител (напр. издание 

с едър шрифт, издание за Великобритания и др.). Означението на 

изданието/допълнителния тираж се отнася до всички екземпляри на въплъщението, 

произлизащи основно от един и същ оригинал и издадени от един и същ 

издател/разпространител или група издатели/разпространители. 

 

4.4.4.  Място на публикуване/разпространяване 

  

Мястото на публикуване/разпространяване на въплъщението е град, населено място 

или друго местоположение, свързано във въплъщението с името на 

издателя/разпространителя. Мястото на публикуване може да включва 

наименованието на държавата, провинцията, територията и/или на местността, както и 

локално наименование на местоположение. Въплъщението може да бъде свързано с 

едно или с повече места на публикуване/разпространяване. 
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4.4.5.  Издател/разпространител 

 

Издателят/разпространителят на въплъщението е личността, групата или 

организацията, посочени във въплъщението като отговорни за публикуването, 

разпространяването или пускането в продажба на въплъщението. Тя може да бъде 

свързана с един или с повече издатели или разпространители. 

 

4.4.6.  Дата на публикуване/разпростаняване 

 

Датата на публикуване/разпространяване на въплъщението е датата (обикновено 

година) на пускането в публична продажба на въплъщението. Датата може да бъде 

една или поредица от дати (напр. при периодично издание).  

 

Когато не е посочена дата на публикуване, за такава може да послужи датата на 

получаване на авторско право или датата на отпечатване или на производство. 

 

4.4.7.  Производител 

 

Производителят е лице, група или организация, посочени във въплъщението като 

отговорни за изработването или производството ѝ. Въплъщението може да бъде 

свързано с един или с няколко производители. 

 

4.4.8.  Сведение за серия 

 

Сведение за серията е дума, израз или група от знаци, посочени във въплъщението,  

наименуващи серията, към която принадлежи въплъщението. В сведението за серията 

може да бъде включен и номер, означаващ последователната позиция на 

въплъщението в серията. Във въплъщението може да има една или няколко серии и 

подсерии. 

 

4.4.9.  Форма на носител 

 

Форма на носител е специфичната категория на материала, към която принадлежи 

физическият носител на въплъщението (напр. аудиокасета, видеодиск, картридж 

(микрофилм), прозрачно фолио и др.). Носителят на въплъщение, който съдържа 

няколко физически компонента, може да включва повече от една форма (напр. 

диафилм със съпроводителна брошура, отделен звуков диск със звукова писта на 

кинофилм). 

 

4.4.10. Обем на носителя 

 

Обем на носителя е количеството физически единици, които съставят носителя (напр. 

брой листове, дискове, ролки и др.). 

 

4.4.11. Физическо средство 

 

Физическо средство е видът на материала, от който е произведен носителят (напр. 

хартия, дърво, пластмаса, метал и др.). Освен основния, физическото средство може 

да включва и друг материал, приложен към основата (напр. маслена боя, нанесена 

върху платно, химическа емулсия, нанесена върху основата на филмова лента и др.). 

Всеки компонент на въплъщение, което се състои от няколко физически компонента, 

може да бъде произведен от различен вид материал. 
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4.4.12. Метод на записване 

 

Метод на записване е средството, използвано за записване на ноти, звук или 

изображение в процеса на производство на въплъщение (напр. аналогов, акустичен, 

електрически, дигитален, оптичен и др.). 

 

4.4.13. Размери на носителя 

 

Размери на носителя са измеренията на физическите компоненти и/или контейнера на 

въплъщението. В размерите могат да влизат измерения на височината, (напр. 

подвързан том с височина 18 см), измерения на ширина (напр. филмова лента с 

ширина 8 мм), на височина и ширина (напр. слайд с размери 5 х 5 см), на височина, 

ширина, дълбочина (напр. модел с размери 9 x 30 x 20 см) или на диаметър (напр.  

грамофонна плоча с диаметър 30 см). 

 

4.4.14. Идентификатор на въплъщение 

 

Идентификаторът на въплъщение е номерът или кодът, които са свързани само с 

въплъщението. С едно въплъщение може да са свързани един или повече 

идентификатори. Идентификаторът може да бъде определен като част от 

международна система за номериране или кодиране (напр. ISBN и др.), като част от 

национална система (напр. номер на задължителния екземпляр) или самостоятелно от 

издателя или разпространителя на въплъщението (напр. номер на официално издание, 

издателски номер на музикално издание, инвентарен номер на агенция за обмен на 

информация и документи и др.). Библиографи, музиковеди и др. също могат да 

определят идентификатор на въплъщението. Идентификаторът може да съдържа 

както цифрова, така и текстова или кодирана част, която идентифицира системата, по 

която е определен и/или агенцията или лицето, което го е присъдило и го прави 

уникален по отношение на въплъщението.  

 

4.4.15. Източник на разрешение за придобиване/достъп     
 

Източник на разрешение за придобиване на въплъщението или за достъп до него е 

името на издателя, разпространителя и др., посочено в него като източник, от който то 

може да се получи или който може да разреши достъп. Обикновено източникът на 

разрешение за придобиване/достъп включва и адреса на издателя, разпространителя и 

др. Едно въплъщение може да бъде свързано с един или с повече източници. 

 

4.4.16. Условия за разпространяване 

 

Условия за разпространяване са условията, посочени във въплъщението, при които 

доставчикът (т.е. източникът на разрешение за придобиване/достъп) обикновено 

прави въплъщението достъпно (напр. безплатно за членовете на определена 

асоциация) или неговата продажна цена. 

 

4.4.17. Ограничения на достъпа до въплъщението 

 

Ограничения на достъпа са ограниченията на достъпа до въплъщението и ползването 

му. Те може да се основават на закон за авторското право или да надхвърлят защитата, 

осигурена от него на притежателя на авторското право. 
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4.4.18. Графика на шрифта (печатна книга) 

 

Графика на шрифта е стилът на шрифта, използван при отпечатването на книгата 

(напр. Baskerville, Times New Roman и др.). 

 

4.4.19. Размер на шрифта (печатна книга) 

 

Размер на шрифта е размерът на буквите в печатната книга (напр. 10 пункта). 

 

4.4.20. Сгъвка (ръчно отпечатана книга) 

 

Сгъвката на ръчно отпечатана книга отговаря на броя на прегъванията на един 

печатен лист за образуване на една кола (напр. лист, сгънат два пъти за образуване на 

формат кварто, три пъти – за образуване на октаво и т.н.) 

 

4.4.21. Колация (ръчно отпечатана книга) 

 

Колацията отговаря на последователността на подреждането на колите в книгата, 

посочена чрез сигнатурите на всяка от тях (напр. четири коли със сигнатури от А до 

D). 

 

4.4.22. Статус на публикуване (периодично издание) 

 

Статус на публикуване на въплъщение, издадено като периодично издание, е статусът 

на периодичното издание по отношение на продължаването на неговото издаване (т.е. 

дали периодичното издание продължава да излиза или е спряло). 

 

4.4.23. Номерация (периодично издание) 

 

Номерацията на въплъщение, издадено като периодично издание, е означението за 

том/брой и т.н. и/или дата, посочено в него. Номерацията може да включва цифров, 

буквен компонент и/или дата (напр. том 1, №1 (януари 1971)) 

 

4.4.24. Скорост на възпроизвеждане (звукозапис) 

 

Скорост на възпроизвеждане на звукозапис е скоростта, с която носителят трябва да 

бъде задвижен, за да възпроизведе звук (напр. 33 оборота в минута, 19 см в секунда и 

др.) 

 

4.4.25. Широчина на браздата (звукозапис) 

 

Широчината на браздата е показател за броя на браздите на диск или цилиндър в един 

инч (напр. микробразда, т.е. 200 писти в един инч). 

 

4.4.26 Начин на нарязване (звукозапис) 

 

Начин на нарязване е посоката, в която са нарязани браздите на диска или цилиндъра 

(напр. странично, вертикално и др.). 
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4.4.27. Конфигурация на лентата (звукозапис) 

 

Конфигурация на лентата е броят на пистите на звуковата лента (напр. осем писти, 

дванадесет писти). 

 

4.4.28. Вид на звука (звукозапис) 

 

Видът на звука отразява броя звукови канали, използвани за създаване на записа 

(напр. монофоничен, стереофоничен, квадрофоничен и др.). 

 

4.4.29. Специална характеристикаа на възпроизвеждането (звукозапис) 

 

Специална характеристика на възпроизвеждане е компенсиращата система, системата 

за шумопотискане и др., използвани при създаване на звукозаписа (напр. NAB, DBX, 

DOLBY и др.). 

 

4.4.30. Цвят (изображение) 

 

Цвят е цветът(овете), тонът(овете) и др. (включително черното и бялото), използвани 

при създаването на изображение. 

 

4.4.31. Коефициент на намаление (микроформа) 

 

Коефициент на намаление е степента, до която текстът или изображението са 

намалени при микрофилмирането (напр. 42х и др.). Коефициентът на намаление може 

да бъде посочен и като диапазон (напр. много голямо намаление означава намаление в 

интервала от 61х до 90х). 

 

4.4.32. Полярност (микроформа или визуална проекция) 

 

Полярност е съотношението между цветовете и тоновете на изображението върху 

филм и на заснетия предмет. Когато цветът и тонът в заснетото изображение 

отговарят точно на цвета и тона на заснетия предмет, полярноста е позитив. Ако те са 

противоположни на цвета и тона на предмета, полярността е негатив. Когато едно 

въплъщение съдържа повече от едно изображение, полярността може да бъде смесена. 

 

4.4.33. Поколение (микроформа или визуална проекция) 

 

Поколението отразява броя прехвъляния на изображението на филмовата лента от 

един носител на друг (напр. фотооригинал първо поколение, типографски оригинал 

второ поколение, производствено копие трето поколение и др.) 

 

4.4.34. Формат на представяне (визуална проекция) 

 

Формат на представяне е форматът, използван при производството на проекционното 

изображение (напр. широк екран, Beta, VHS и др.). 

 

4.4.35. Системни изисквания (електронен ресурс) 

 

Системните изисквания за електронен ресурс включват изисквания, свързани с 

хардуера (напр. марка и модел на машината, обем на оперативната памет и др.), със 
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софтуера (напр. операционни системи, език за програмиране, приложен софтуер и др.) 

и с периферните устройства (напр. монитор, принтер, мишка и др.). 

 

4.4.36. Характеристики на файла (електронен ресурс) 

 

Характеристики на файла за електронен ресурс включват стандарти или схеми за 

кодиране на ресурса (напр. ASCII, SGML и др.), физически характеристики на файла 

(напр. плътност на записа, четност, блокиране и др.) и други характеристики, 

отнасящи се до начините на обработка на файла. 

 

4.4.37. Режим на достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп) 

 

Режим на достъп е начинът на достъп до отдалечен електронен ресурс (напр. 

интернет, WWW и др.). 

 

4.4.38. Адрес за достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп) 

 

Адрес за достъп е буквено-цифров код (напр. унифициран локатор на ресурси – URL), 

използван за улесняване на отдалечен достъп до електронен ресурс. 

 

 

4.5. Атрибути на единица 

 

Логическите атрибути на единицта, дефинирани за това изследване са: 

 

идентификатор на единицата 

фингърпринт 

произход на единицата 

бележки/надписи 

участие в изложби  

състояние на единицата 

извършена консервация 

планирана консервация 

ограничения на достъпа до единицата 

 

Забележка: Дефинираните за целите на това изследване атрибути не включват 

атрибутите, свързани с дейности с временен характер като обслужването с единицата 

или нейната обработка. 

 

4.5.1. Идентификатор на единица 

 

Идентификаторът на единицата е номер или код, който е свързан  само с единицата и 

е предназначен за нейното разграничаване от останалите единици в една колекция 

и/или институция (напр. сигнатура, инвентарен номер, баркод и др.). Обикновено 

номерът се определя от институцията, която съхранява единицата. Идентификаторът 

на единицата може да съдържа наименовнието или кода на институцията или 

хранилището, в които тя се намира и наименованието или кода на определена 

колекция или подразделение на институцията (напр. колекция от редки книги, 

филиална библиотека и др.)     
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4.5.2.Фингърпринт 

 

Фингърпринтът е идентификатор, съставен чрез съчетаване на групи от знаци, 

извлечени от определени страници на печатна единица. Този метод се използва главно 

за информация за различията между отделни екземпляри от старопечатни книги. Има 

различни формули за съставяне на фингърпринт (напр. методът, изложен в 

публикацията „Fingerprints = Empreintes = Impronte”, издадена от Института за 

изучаване историята на текстовете в Париж). 

 

4.5.3. Произход на единицата 

 

Произходът на единицата е сведение за предишни собственици или хранители на 

единицата. 

 

4.5.4. Бележки/надписи 

 

Към бележките/надписите върху единицата спадат всякакви сигнатури, номерация, 

анотации и др., които са нанесени само на единицата от художника, производителя, 

собственика и др. 

 

4.5.5. Участие в изложби 

 

Участието в изложби е сведение за публични излагания на единицата, което съдържа 

дати, места и др. 

 

4.5.6. Състояние на единицата 

 

Състояние на единицата е нейното физическо състояние, особено всички различия 

между нейната материална структура и структурата на въплъщението, от която тя е 

екземпляр (напр. липсващи страници, отделни листове с илюстрации и др.). 

Състоянието може да отразява и други материални аспекти на единицата (напр. 

чупливост, избледнели изображения и др.).  

  

4.5.7. Извършена консервация 

 

Извършената консервация на единицата е сведение за консервацията, на която тя е 

била подложена (напр. обезкисляване, реставрация и др.). Историята на консервацията 

може да съдържа и подробности за процеса на консервационна обработка (напр. 

използвани химически разтвори, приложени методи), датата, на която е извършена и 

др. 

 

4.5.8. Планирана консервация 

 

Планираната консервация на единицата е планът за консервационната ѝ обработка в 

бъдеще (напр. химическо почистване). Планираната консервация може да съдържа и 

подробности за планирания консервационен процес и датата на планираната 

процедура. 

 

4.5.9. Ограничения на достъпа до единицата 

 

Ограничения на достъпа до единицата са всички ограничения на физически достъп до 

нея (напр. ограничение за ползване на място под наблюдение и др.). 
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4.6. Атрибути на лице 

  

Логическите атрибути на лице, дефинирани за това изследване са: 

 

име на лице 

дати на лице 

титла на лице 

друго означение, свързано с лицето 

 

4.6.1.  Име на лице  

 

Името на лице е думата, буквата или групата от думи и/или букви, под които е 

известно лицето (напр. Donald Horne, A. A. Milne, Ellery Queen и др.). Името може да 

съдържа едно или няколко собствени имена, имена, образувани от името на майката, 

бащини имена, фамилни имена, прякори, династични имена и др. Едно лице може да 

бъде известно под повече от едно име или под повече от една форми на едно и също 

име. Обикновено библиографската агенция избира като унифицирано едно от тях, за 

да се постигне последователност при назоваването и позоваването на лицето. 

Останалите  имена или форми на името може да се разглеждат като варианти на името 

на лицето. В някои случаи (напр. когато едно лице пише под повече от един 

псевдоним или когато пише както под официалната си длъжност, така и като частно 

лице), може да се наложи библиографската агенция да установи няколко унифицирани 

имена на лицето. 

 

4.6.2.  Дати на лице  
 

Датите, свързани с лицето, може да съдържат точната или приблизителната дата на 

раждането и/или смъртта на лицето или датите, посочващи периода, за който е 

известно, че то е било активно в определена професионална област. 

 

4.6.3.  Титла на лице 

 

Титлата на лице е дума или израз, посочваща ранг, длъжност, благородническа титла, 

почетно звание и др. (напр. майор, премиер, херцог и др.) или обръщение (сър, 

госпожа и др.), свързани с лицето. 

 

4.6.4.  Други означения, свързани с лицето 

  

Означение, свързано с лицето е номер, дума или съкращение, посочващо 

наследственост в семейство или  династия (напр. ІІІ, младши и др.), или прякор или 

друга дума или израз, свързани с лицето (напр. Храбри, дипломиран инженер и др.). 

 

 

4.7.  Атрибути на колективен орган 

 

Логическите атрибути за колективен орган, дефинирани за това изследване са: 

 

наименование на колективния орган 

номер, свързан с колективния орган 

място, свързано с колективния орган 

дата, свързана с колективния орган 

друго означение, свързано с колективния орган 
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4.7.1. Наименование на колективния орган 

  

Наименованието на колективния орган е думата, изразът, буквата или групата от думи 

и/или букви, под които той е известен (напр. Royal Aeronautical Society, IBM, 

Séminaire européen sur la recherché en éducation, Friedrich Witte и др.) Един колективен 

орган може да бъде известен под повече от едно наименования и повече от една 

форма на едно наименование. Обикновено библиографската агенция избира като 

унифицирано едно от тях, за да се постигне последователност при назоваването и 

позоваването на  колективния орган. Другите наименования или форми на 

наименованието може да се разглеждат като варианти на наименованието на 

колективния орган. В някои случаи (напр. когато в различни периоди от своята 

история колективният орган е известен под различни наименования) 

библиографската агенция може да установи няколко унифицирани наименования на 

колективния орган. 

 

4.7.2. Номер, свързан с колективния орган 

  

Номерът, свързан с колективния орган е числовото означение на поредността на 

заседание, конференция, изложба, панаир и др., с което е означена една  поредица от 

сродни заседания, конференции, изложби, панаири или всяко друго числово 

означение, свързано с колективния орган. 

 

4.7.3. Място, свързано с колективния орган 

 

Място, свързано с колективния орган е градът, населеното място или друго означение 

на местоположение, в които се е състояло заседание, конференция, изложба, панаир и 

др. или с които организацията е свързана по друг начин (напр. Los Angeles, Bretton 

Woods, Oxford University и др.). Мястото може да съдържа наименованието на щата, 

провинцията, територията и/или страната, както и местно наименование на 

местоположение. 

 

4.7.4. Дата, свързана с колективния орган 

 

Датата, свързана колективния орган е датата или поредицата от дати, на които са се 

състояли заседание, конференция, изложба, панаир или датата, с която колективния 

орган е свързан по друг начин (напр. датата на основаването му). 

 

4.7.5. Друго означение, свързано с колективния орган 

 

Означение, свързано с наименованието на колективния орган е дума, израз или 

съкращение, показващи основаването или юридическия статус на органа (напр. Inc., 

Ltd. и др.) или всеки термин, който подпомага разграничаването му от подобни 

колективни органи, лица и др. (напр. фирма, музикална група и др.). 

 

 

4.8.  Атрибути на понятие 

  

Логическите атрибути на понятие, дефинирани за това изследване са: 

 

термин за понятието  

 

 



 46 

4.8.1. Термин на понятие 

 

Терминът за понятието е думата, изразът или групата от букви, използвани за 

назоваване или означаване на понятието (напр. икономика, екзистенциализъм, 

радиоактивност и др.). Едно понятие може да се означи с повече от един термин или с 

повече от една форма на термина. Обикновено библиографската агенция избира като 

унифициран един от тях, за да се постигне последователност при назоваването и 

позоваването на термина. Останалите термини или форми на термина може да се 

разглеждат като вариантни термини за понятието. 

 

 

4.9.  Атрибути на предмет 

 

Логическите атрибути на предмет, дефинирани за това изследване са: 

 

термин за предмета 

 

4.9.1. Термин за предмета 
 

Терминът за предмета е думата, изразът или групата от букви, използвани за 

назоваване или означаване на предмета (напр. сграда, кораб и др.). Предметът може 

да се означи с повече от един термин или с повече от една форма на термина. 

Обикновено библиографската агенция избира като унифициран един от тях, за да се 

постигне последователност при назоваването и позоваването на предмета. 

Останалите термини или форми на термина може да се разглеждат като вариантни 

термини за предмета. 

 

 

4.10  Атрибути на събитие  

  

Логическите атрибути на събитие, дефинирани за това изследване са: 

 

термин за събитието 

 

4.10.1. Термин за събитието 

 

Терминът за събитието е думата, изразът или групата от букви, използвани за 

назоваване или означаване на събитието (напр. битката при Хейстингс, Тур де Франс 

и др.). Едно събитие може да се означи с повече от един термин или с повече от една 

форма на термина. Обикновено библиографската агенция избира като унифициран 

един от тях, за да се постигне последователност при назоваването и позоваването на 

събитието. Останалите термини или форми на термина може да се разглеждат като 

вариантни термини за събитието. 

 

 

4.11.  Атрибути на място 

  

Логическите атрибути на място, дефинирани за това изследване са: 

 

термин за мястото 
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4.11.1. Термин за мястото  
 

Терминът за място е думата, изразът или групата от букви, използвани за назоваване 

или означаване на мястото (напр. Лондон, река Свети Лаврентий и др.). Едно място 

може да се означи с няколко термина или с няколко форми на термина. Обикновено 

библиографската агенция избира като унифициран един от тях, за да се постигне 

последователност при назоваването и позоваването на мястото. Останалите термини 

или форми на термина може да се разглеждат като вариантни термини за мястото. 
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5. ВРЪЗКИ 

 

 

5.1. Библиографски връзки в контекста на модела 

 

Създателите и издателите на интелектуални и художествени обекти използват различни 

термини за означаване на връзките между тези обекти. В публикации и други материали 

често се срещат термини като „издание” и „версия”, както и сведения като „основано на ...” 

или „превод от ...”.  В много случаи такива термини или сведения служат като сигнал за 

каталогизатора, че в библиографския запис трябва да се отрази връзка. Проблемът с 

използването на широко прилагани термини за отправна точка при анализа на 

библиографските връзки се състои в това, че тези термини не са ясно дефинирани и 

употребата им не е унифицирана. В това изследване връзките са разгледани в контекста на 

обектите, определени за модела, т.е. те са анализирани именно като връзки, които действат 

между две произведения, между две проявления, между въплъщение и единица и т.н. 

 

В контекста на модела те служат като средство за описване на връзката между два обекта и 

така помагат на ползвателя да „навигира” в съдържанието, представено в библиография, 

каталог или библиографска база данни. Обикновено ползвателят формулира запитване за 

търсене като използва един или няколко атрибута на търсения от него обект и чрез тях го 

открива. Връзките, отразени в библиографския запис, дават допълнителна информация, 

която помага на ползвателя да установи връзки между намерения обект и други, свързани с 

него обекти. 

 

Връзки може да се отразяват в библиографските записи по много начини. Някои връзки и 

особено онези, изобразени на схемите „обект – връзка” в глава 3 (фиг. 3.1 – 3.3), често са 

отразени просто чрез свързване на атрибутите на един обект с атрибутите на сродния обект в 

един запис. Например, един запис обикновено обединява атрибутите на определено 

въплъщение с атрибутите на проявлението, което е осъществено в него и на произведението, 

изразено чрез това проявление. 

 

Връзките често се отразяват индиректно чрез добавяне към записа на точка за достъп, 

идентифицираща свързан обект. Например, връзката на произведението с лице или 

колективен орган обикновено е отразена индиректно чрез добавяне в записа на точка за 

достъп, идентифицираща лицето или колективния орган, отговорни за произведението. 

 

Понякога връзките се отразяват чрез разполагане на атрибутите на един обект и атрибутите 

на свързани обекти „на пластове” (напр. в запис на много нива, който описва както обекта 

като цяло, така и отделните обекти, от които той е съставен). Често връзките се изразяват и 

чрез забележка или подобен похват, който показва не само съществуването на връзка между 

регистрирания в записа обект и друг обект, но и уточнява естеството на връзката (напр. 

„Преведено от английския текст на изданието от 1891 г.”). 

 

Важно е да се помни, че за целите на това изследване, една връзка е действителна, само 

когато обектите от всяка страна на връзката са изрично идентифицирани. Например „по 

пиеса на Хенрик Ибсен” не е сведение за действителна връзка на произведение с 

произведение, докато „по „Призраци” от Хенрик Ибсен” отразява такава връзка. 

 

Важно е също да се отбележи, че в модела „обект – връзка” връзките може да се изобразяват 

на нивото, на което действително действат или на по-общо ниво, където не е лесно да се 

установи прецизно връзката. Например, конкорданс към романа на Джойс „Бдение над 

Финеган” в действителност трябва да се опира на конкретна материализация (т.е. на 
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въплъщение) на определен текст (т.е. на проявление). Може да се окаже невъзможно, да се 

установи връзка с конкретното проявление и/или въплъщение, ако не е известно точното 

издание на изходния текст. 

  

В следващите параграфи са представени използваните в модела връзки и тяхното действие. 

 

Параграфите 5.2. – 5.2.3. описват логическите връзки между видовете обекти, показани в 

глава 3 на схемите „обект – връзка” на високо ниво на обобщение  (фиг. 3.1. – 3.3.). На 

схемите „обект – връзка” те са означени, само за да се посочи взаимосвързаността на 

обектите на обобщено ниво (т.е. как произведенията са свързани с проявления, с лица и 

колективни органи, с понятия, предмети, събития, как проявленията са свързани с 

въплъщения, как те са свързани с лица и колективни органи и т.н.). На конкретно ниво тези 

връзки се използват за свързване на конкретно проявление с произведението, което то 

изразява, на конкретно въплъщение с проявлението, осъществено чрез него и т.н. 

 

Параграфите 5.3. – 5.3.6.1. описват друга група от връзки на четирите основни обекта 

(произведение, проявление, въплъщение и единица), които имат по-специфично действие 

между посочени отделни примери на обекти (напр. между произведение и друго 

произведение, между две проявления на едно и също произведение, между проявление на едно 

произведение и проявление на друго произведение и т.н.). 

 

 

5.2. Връзки, изобразени на схемите на високо ниво на обобщение 
 

Схемите „обект – връзка” в глава 3 (фиг. 3.1. – 3.3.) показват логическите връзки между 

обектите в модела на най-високо ниво на обобщеност. Връзките на схемите показват само, 

как различните видове обекти в модела са свързани един с друг на логическо ниво (т.е. как 

произведения са свързани с проявлениея, с лица и колективни органи и т.н.). Например 

линията с надпис „се осъществява чрез”, която съединява произведение с проявление, показва 

обобщено, че произведението се осъществява чрез проявленито. 

 

Както е посочено в глава 3 (т. 3.1. – 3.1.3.), обектите в модела са разделени на три групи. 

Основната група включва продуктите на интелектуална или художествена дейност: 

произведение, проявление, въплъщение и единица. Втората група обединява обектите, 

отговорни за интелектуалното или художествено съдържание, за произвеждането и 

разпространяването на тези продукти: лице и колективен орган. Третата група обхваща 

допълнителен кръг от обекти, които заедно с обектите от първата и втората група могат да 

служат за тема на произведение: понятие, предмет, събитие и място. 

 

5.2.1. Връзки между произведение, проявление, въплъщение и единица 
 

Връзките, изобразени на фиг. 3.1., които съединяват произведение с проявление, проявление с 

въплъщение и въплъщение с единица, заемат централно място в структурата на модела „обект 

– връзка”. Всяка от трите основни връзки (т.е. връзката  „се осъществява чрез”, която 

съчетава произведение с проявление, връзката „се въплъщава във”, която съчетава  

проявление с въплъщение и връзката „се илюстрира от”, която съчетава въплъщение с 

единица) е уникална и действа само между определена двойка обекти в модела. Всъщност, и 

в трите случая връзките, отразени в отделните съчетания, са присъщи на определенията на 

обектите, които са част от тях. 

 

Първата от тези връзки показва, че едно произведение се „осъществява чрез” проявление. Ако 

се погледне от обратната страна, връзката сочи, че проявлението е „реализация” на 



 50 

произведение. Всъщност, такова е  определението на обекта проявление  („интелектуалната 

или художествена реализация на произведение...”). Логическата връзка между произведение и 

проявление, отразена в модела чрез съчетаване, служи за основа както за идентифициране на 

произведението, представено чрез отделно проявление, така и за осигуряване на връзките 

между всички проявления и произведението. Косвено връзките между едно произведение и 

неговите различни проявления служат и да се установи подразбираща се родствена връзка 

между различните  проявления на произведението. 

 

Пример  

 

□ п1 A Christmas carol от Charles Dickens  

□ пр1оригиналният текст на автора на английски език 

□ пр2 превод на тамилски език от V. A. Venkatachari 

 

По същия начин, връзката, на проявление с въплъщение, която показва, че едно проявление 

„се материализира във” въплъщение или обратно, че едно въплъщение  е материализация на 

проявление, отразява определението на въплъщение („физическото представяне на 

проявлението ...”). В този случай логическото съчетаване служи като основа както за 

идентифициране на проявление на произведение, материализирано в отделно въплъщение, 

така и за осигуряване на обратна връзка на всички въплъщения с това проявление. Косвено 

връзките между едно проявление и неговите различни въплъщения служат и да се установи 

подразбираща се родствена връзка между различните въплъщения на проявлението. 

 

Пример  

 

□ п1 Goldberg variations от  J. S. Bach  

□ пр1 Изпълнението на Глен Гулд, запис от 1981 г. 

□ в1 – запис на грамофонна плоча със скорост на въртене 33⅓ оборота в 

минута, издадена от CBS Records през 1982 г. 

□ в2 –  същият запис, издаден от компанията Sony през 1993 г. на 

компактдиск 

 

Същото се отнася и за връзката „е екземпляр от”, която свързва въплъщение с единица. Тя 

също е уникална и е неделима част от определението за единица („отделен екземпляр от 

въплъщение”). Логическото съчетаване служи за основа както за идентифициране на 

въплъщението чрез отделна единица, така и за осигуряване свързването на всички 

екземпляри (т.е. единици) с това въплъщение. Косвено връзките между едно въплъщение и 

различните единици, които са екземпляри от него, служат и да се установи подразбираща се 

родствена връзка между различните екземпляри (т.е. единици) от едно въплъщение.  

 

Пример  

 

□ п1 Lost treasures of the world  

□ пр1 интерактивният електронен ресурс 

□ в1 електронният оптичен диск, издаден от Follgard CD-Visions през 

1994 г 

□ е1 първият екземпляр от фонда на Обществената библиотека на 

Калгари 

□ е2 вторият екземпляр от фонда на Обществената библиотека на 

Калгари 
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Трябва да се отбележи, че макар връзките между произведение, проявление, въплъщение и 

единица да са изобразени сегментирано на схемата „обект – връзка”, логически те действат 

като едно цяло. Това означава, че връзката от произведение към проявление продължава към 

връзката от проявление към въплъщение и след това тези две връзки продължават към 

връзката между въплъщение и единица. И така, когато се прави връзка между едно 

проявление и въплъщението, което го представя, въплъщението логически се свързва и с 

произведението, осъществено чрез проявлението, при условие че това проявление е било 

свързано с произведението, което е осъществено чрез него.  

 

5.2.2. Връзки с лица и колективни органи 
 

Обектите от втората група (лице и колективен орган) са свързани с първата група с четири 

вида връзки: връзка „създадено от”, която свързва лице или колективен орган с произведение, 

връзка „осъществено от”, която свързва същите два обекта с проявление, връзка 

„произведено от”, която ги свързва с въплъщение и връзка „принадлежи на”, която ги свързва 

с единица. 

 

Връзката „създадено от” може да свързва произведение с лице, отговорно за създаването на 

неговото интелектуално или художествено съдържание, тя може да свързва също 

произведение с колективен орган, отговорен за него. Логическото съчетаване на 

произведение и свързано с него лице или колективен орган служи за основа както за 

идентифициране на лицето или колективния орган, отговорни за определено произведение, 

така и за гарантиране, че всичките произведения на отделни лица или колективни органи са 

свързвани с тях. 

 

Пример  

 

□ л1 Edmund Spenser  

□ п1 The shepheardes calender  

□ п2 The faerie queen  

□ п3 Astrophel  

 

Връзката „осъществено чрез” може да свързва проявление с лице или колективен орган, 

отговорни за реализацията на произведение. Тя функционира подобно на връзката „създадено 

от”, но съдържа съществени различия, които съответстват на разликата между обектите 

произведение и проявление. Лице или организация, които носят отговорност за 

интелектуалното или художествено съдържание на произведение, отговарят за представата за 

произведението като абстрактен обект. Лице или организация, които носят отговорност за 

проявление на произведението са отговорни за спецификата на интелектуалната и 

художествена реализация или за изпълнението на проявлението. Логическото съчетаване 

между едно проявление и свързано с него лице или колективен орган служи за основа както 

за идентифициране на лицето или колективния орган, отговорни за отделно проявление, така 

и за гарантиране, че всичките проявления, осъществени от едно лице или един колективен 

орган ще бъдат свързвани с тях. 

 

Пример  

 

□ ко1 The Tallis Scholars  

□ пр1 изпълнение на Miserere от Allegri през 1980 г.  

□ пр2 изпълнение на Missa pange lingua от Josquin през 1986 г.  

□ пр3 изпълнение на Missa osculetur me от Lassus през 1989 г.  
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Връзката „произведено от” може да свърже въплъщението с лицето или организацията, 

които носят отговорност за издаването, разпространяването, изработването или 

производството на въплъщението. Логическото съчетаване между едно въплъщение и 

свързани с него лице или колективен орган може да служи за основа както за 

идентифициране на лицето или колективния орган, отговорни за произвеждането или 

разпространяването на въплъщението, така и за гарантиране, че всичките въплъщения, 

произведени или разпространени от лицето или колективния орган са свързани с тях. 

 

Пример  

 

□ ко1 Coach House Press  

□ в1 изданието на Man in a window от Wayne Clifford на издателство Coach 

House Press през 1965 г. 

□ в2 изданието на The LSD Leacock от Joe Rosenblatt на издателство Coach 

House Press през 1966 г. 

□ в3 изданието на New wings for Icarus от Henry Beissel на издателство Coach 

House Press през 1966 г. 

 

Връзката „принадлежи на” може да свързва една единица с лицето или колективния орган, 

които я притежават или съхраняват. 

 

Логическото съчетаване на една единица и свързани с нея лице или колективен орган, може 

да послужи за основа както за идентифицирането на лицето или колективния орган, които я 

притежават или съхраняват, така и за гарантиране, че всички единици, които притежава или 

съхранява определено лице или колективен орган, са свързани с тях. 

 

Пример  

 

□ ко1 Princeton University Library  

□ е1 екземпляр от „коректурите от замъка Penkill” на Стихотворения от D. G. 

Rossetti, отпечатан през  август 1869 г. с ръкописни бележки от автора 

□ е2 екземпляр от „коректури А” на Стихотворения от D. G. Rossetti, отпечатан 

през септември 1869 г. с ръкописни бележки от автора 

 

5.2.3. Тематични връзки  
 

Обектите и от трите групи са свързани с обекта произведение  с тематична връзка. 

 

Връзката „има за предмет” показва, че всеки обект от модела, включително и самото 

произведение, може да бъде предмет на произведение. Казано по друг начин, връзката 

показва, че едно произведение може да бъде посветено на понятие, предмет, събитие или 

място. То може да бъде посветено на лице или колективен орган. То може да бъде посветено 

на проявление, на въплъщение, на единица или дори на друго произведение. Логическото 

съчетаване на едно произведение с обект, свързан с него с тематична връзка, служи за основа 

както за идентифициране на предмета на конкретното произведение, така и за осигуряване на 

връзката между даден предмет и всички  произведения, отнасящи се до него. 

 

Пример  

 

□ пр1 Романтизъм 

□ п1 Beyond the Tragic Vision  от Morse Peckham 

□ п2 Romanticism reconsidered  под редакцията на Northrop Frye  
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5.3. Други връзки между обектите от първата група 
 

В таблиците 5.1. до 5.11. са дадени допълнителни връзки между обектите от група 1., които 

не са изобразени на основната схема на обекти – връзки на фиг. 3.1. Те показват главните 

видове връзки, които действат между отделни обекти от един и същ вид или между отделни 

обекти от различни видове и включват примери на специфични видове обекти, които 

обикновено присъстват във всички видове връзки, но в никакъв случай не са изчерпателни. 

За да се улесни описанието на връзките, конкретните връзки са групирани по видове 

логически връзки и всяка група е назована с вида на връзката. Основната цел на това 

изследване обаче не е да създаде по-високо ниво на групиране на връзки, а по-скоро да 

опише характера на библиографските връзки чрез „деконструкция” на приетите термини и 

категории и да покаже как действат връзките в контекста на четирите основни обекта в 

модела (т.е. произведение, проявление, въплъщение и единица). 

 

Таблиците (виж по-долу) са съставени така, че в лявата колонка са показани различните  

видове връзки, действащи между видовете обекти, посочени в названието на всяка таблица (в 

дадения случай от въплъщение към въплъщение). За всеки вид връзка има двойка твърдения, 

формулирани така, както биха изглеждали в схема „обект – връзка”. Първото твърдение от 

двойката посочва връзката така, както тя би била начертана от първия към втория обект, 

второто  показва реципрочната връзка така, както тя би била начертана от втория към първия 

обект. В дясната колонка са изброени примери на видовете обекти, които във всеки вид 

връзка обикновено са в позицията на втори обект. 

 

 

Връзки между въплъщение и въплъщение 

Вид на връзката Въплъщение 

Репродукция 

има репродукция → 

← е репродукция на  

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Препечатка 

Фотоофсетна препечатка 

Факсимиле  

 

В таблицата по-горе, под вида връзка, означен като „репродукция”, първото сведение (има 

репродукция →), показва връзката така, както тя би била начертана от първото въплъщение 

към второто въплъщение. В този случай второто въплъщение обикновено е един от видовете 

обекти, изброени в дясната колонка (микрорепродукция, препечатка, факсимиле и др.). 

Сведението за реципрочна връзка (← е репродукция на) показва връзката така, както би била 

начертана от второто въплъщение (т.е. от микрорепродукцията, препечатката, факсимилето и 

др.) към първото въплъщение (т.е. към репродуцираното въплъщение). 

 

Ако от използваната в примера система за означаване се изведат подразбиращите се връзки 

между произведение, проявление, въплъщение и единица, връзката от горната таблица, 

например,  би могла да се онагледи по следния начин: 
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в1 [първо въплъщение]   

има репродукция → 

← е репродукция на  

в2 [второ въплъщение]  

 

В някои таблици има само една колонка с примери. В други, обектите са разделени на две 

категории (напр. зависими и самостоятелни) и има две колонки с примери. Причините в 

някои случаи примерите да са подразделени в две категории и различията между тези 

категории са обяснени в следващите глави. 

 

5.3.1. Връзки между произведение и произведение 

 

Таблица 5.1. показва различни видове връзки между произведение и произведение. 

 

Таблица 5.1. Връзки между произведение и произведение 

Вид на връзката Справочно произведение  
Самостоятелно 

произведение 

Продължение  

има продължение→ 

←е продължение на 

Продължение 
Продължение 

Следващо произведение 

Приложение 

има приложение→ 

← е приложение 

към 

Показалец 

Конкорданс 

Ръководство за учителя 

Обяснителни бележки 

Приложение 

Притурка 

Приложение 

Притурка 

Допълнение 

има допълнение→ 

← е допълнение 

към 

Каденца 

Либрето 

Хореография 

Край на незавършено 

произведение 

Музикален съпровод 

Музика към  текст 

Допълнение 

Съкратено 

изложение 

има резюме→ 

 ←е резюме на  

  
Дайжест 

Резюме  

Адаптация 

има адаптация→ 

←е адаптация на 

  

Адаптация 

Преразказ 

Свободен превод 

Вариация (музика) 

Хармонизация (музика) 
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Фантазия (музика) 

Преработка 

има преработка→ 

 ←е преработка на 

  

Драматизация 

Романизация 

Преработка в стихотворна 

форма 

Сценарий 

 

Имитация 

има имитация→ 

 ←е имитация на 

  

Пародия 

Имитация 

Пастиш 

 

Основно условие за връзката между произведение и произведение е да се признае 

съществуването на две различни произведения, т.е. да се прецени, че интелектуалното или 

художествено съдържание на едното произведение се отличава достатъчно от другото, за да 

се образува отделно произведение. 

 

Сред връзките между произведение и произведение, показани на Таблица 5.1 има две 

категории: връзки, които се отнасят до произведение със справочен характер и връзки със 

самостоятелни произведения. Справочно произведение е произведение, което е толкова тясно 

свързано с другото произведение от връзката, че извън неговия контекст има минимална 

стойност. Самостоятелното произведение не се нуждае от препращане към другото 

произведение от връзката, за да бъде разбрано или използвано. 

 

Централната колонка на таблица 5.1., озаглавена „справочно произведение”, показва 

различни видове произведения, които почти нямат значение или не могат да се ползват без 

препращане към другото произведение от връзката. Към тази категория спадат продължения, 

чието разбиране зависи от предишно произведение, показалци и конкорданси към 

произведение, каденци и др. 

 

Пример 

 

□ п1 Илиада от Омир 

има конкорданс→ 

←е конкорданс към 

□ п2 A complete concordance to the Iliad of Homer от G. L. Prendergast 

 

Дясната колонка на таблица 5.1., озаглавена „самостоятелно произведение” показва 

произведения от различен вид, които имат връзка с друго произведение, но могат да се 

ползват и разбират без препратка към него. Към тази категория се отнасят самостоятелни 

продължения и приложения, както и резюмета, адаптации, драматизации, пародии и др. 

 

Пример 

 

□ п1 Don Giovanni от W. A. Mozart 

има адаптация→ 

←е адаптация на 

□ п2 филма на Joseph Losey Don Giovanni 
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□ п1 Карта на Уелс от Ordnance Survey 

има адаптация→ 

←е адаптация на 

□ п2 Карта на административните области в Уелс  

Три вида връзки пресичат границите на справочните и самостоятелните категории: 

продължение, приложение и допълнение. Продължението е вид връзка, при която 

съдържанието на едно произведение се развива направо към друго. Понякога съдържанието 

на продължението може да бъде тясно свързано със съдържанието на предходното 

произведение, в резултат на което да се получи справочно произведение. В други случаи, като 

например при необвързани части на трилогия, продължението е  самостоятелно. Периодични 

издания, които са резултат от сливане или разделяне на техни предшественици и 

съществуват самостоятелно и без необходимост от препратка към тях, също са примери за 

самостоятелни произведения, които принадлежат към вида връзка »продължение». 

Пример 

 

п1 The British journal of social and clinical psychology 

е продължено частично от → 

← продължава частично  

п2 The British journal of social psychology  

 

Видът връзка „приложение” включва произведения, които са предназначени за ползване 

заедно с друго произведение. Някои от тях, например, показалци, конкорданси, ръководства 

за учителя, обяснителни бележки и ръководства с указания за ползване на електронни 

ресурси, са така обвързани със съдържанието на свързаното произведение, че без него са 

безполезни. Такива произведения са справочни по дефиниция. Към справочната категория 

често се отнасят и допълненията и притурките, но когато могат да се ползват без препращане 

към свързаното произведение, те попадат в категорията на самостоятелните.  

 

Пример  

 

п1 Annual report of the Librarian of Congress 

има допълнение → 

← е допълнение на  

п2 Quarterly journal of current acquisitions на Библиотеката на Когреса на САЩ  

Третият вид връзка, „допълнение”, включва произведения, които са предназначени да бъдат 

комбинирани със или включвани в свързаното произведение. С други думи, те са замислени 

да бъдат интегрирани по някакъв начин в другото произведение, но не са част от 

първоначалната концепция за него. Както при продълженията и приложенията, някои 

допълнения могат да се използват самостоятелно, без препращане към друго произведение 

(т.е. те са самостоятелни), а други се нуждаят от него, за да бъдат разбрани (т.е. те са 

справочни). 

Пример  

 

п1  Curlew River от William Plomer 

има музика→ 

 ←е музика към 

п2 Музика от Benjamin Britten към Curlew River  
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В категорията на самостоятелните произведения също са обособени четири допълнителни 

вида връзки: „съкратено изложение”, „адаптация”, „преработка”, „имитация”. Всичките 

видове произведения, представени в тези групи, включват модификация на оригиналното 

произведение, която е достатъчна, за да бъдат определени като нови произведения, а не като 

различни проявления на същото произведение. Всяко произведение, включено в една от 

четирите групи, се приема за самостоятелно по дефиниция. 

Примери 

 

п1 Paedagogik als System от Karl Rosenkrantz 

има преразказ→ 

←е преразказ на 

п2 The science of education от Anna C. Brackett 

 

п1 Pickwick papers от Charles Dickens 

има драматизация→ 

←е драматизация на 

п2 Sam Weller от W.T. Moncrieff 

 

Значението на разграничаването между произведенията, включени в категорията на 

справочните и произведенията от категорията на самостоятелните проличава при оценката за 

относителната важност на отразяване на връзките в библиографския запис. По отношение на 

относителната полезност на връзките на произведение с произведение, изключително важно е 

да се даде информация за връзките между справочното продължение, приложение или 

допълнение и произведението, към което те се отнасят, тъй като смисленото използване на 

продължението, приложението или допълнението до голяма степен зависи от съдържанието 

на другото произведение. От друга страна, при самостоятелно произведение разбирането на 

предходното произведение, макар да е полезно, не е задължително за разбирането или 

използването на продължението, приложението или допълнението. Същото се отнася и до 

съкратени изложения, адаптации, преработки и имитации. Затова при самостоятелните 

произведения изричното разкриване на връзката в библиографския запис не е от решаващо 

значение.  

От примерите по-горе става ясно, че използваните от издателите термини, често не показват 

достатъчно ясно дали произведенията са справочни или самостоятелни. Произведенията, 

определени като продължения, приложения, допълнения могат да се отнасят към всяка от 

категориите. Каталогизаторът трябва да  прецени, дали произведението може да се ползва 

само с препращане към свързаното произведение или може да се използва и разбира 

самостоятелно. 

 

5.3.1.1. Връзки от вида „цяло/част” на ниво произведение 

 

Таблица 5.2. показва връзките от вида „цяло/част” на ниво произведение. 

 

Таблица 5.2. Връзки от вида „цяло/част” между произведение и произведение 

Вид на връзката Зависима съставна част 
Самостоятелна съставна 
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част 

Цяло/Част 

 

има част→ 

←е  част от 

Глава, Раздел, Част и др. 

Том/брой на периодично 

издание 

Интелектуална част на 

многочастно произведение 

 

Илюстрация към текст 

Озвучаване на филм 

Монография в серия 

Статия от списание 

Интелектуална част на 

многочастно произведение 

 

 

Във връзките от вида „цяло/част” има две категории: връзки, включващи зависими съставни 

части и връзки, включващи независими съставни части. Зависими съставни части са части на 

произведения, предназначени да се използват в контекста на по-голямо произведение и затова 

значението им до голяма степен зависи от смисъла на този контекст. Зависимите части често 

се идентифицират трудно без препращане към по-голямото произведение, тъй като те 

обикновено нямат индивидуализирани названия/заглавия. Независими са онези съставни 

части, чийто смисъл не зависи в значителна степен от контекста на по-голямото 

произведение. Обикновено независимите произведения имат индивидуализирани 

названия/заглавия. И в двата случая се предполага, че произведението, което представлява 

цялото, е самостоятелно. 

Категорията на зависимите съставни части може да се подраздели на две подкатегории: 

отделни части и неделими части на съдържанието на произведението. Отделните части са 

обособени компоненти на произведението, чието съдържание съществува като ясно 

обособен разпознаваем сегмент в цялото. Към отделните съставни части се отнасят: 

предговори, глави, раздели, части и др. 

Пример 

 

п Precis in a multilingual context  

п1 Part 1: Precis – an overview от Derek Austin  

п2 Part 2: A linguistic and logical explanation of the syntax, от Jutta Sorensen и 

Derek Austin 

п3 Part 3: Multilingual experiments, proposed codes, and procedures for the 

Germanic languages, от Jutta Sorensen и Derek Austin  

 

От друга страна, неделимата част не може да се разглежда като ограничен сегмент от 

съдържанието на произведението. Тя по-скоро представлява съществен аспект, преплетен с 

останалото съдържание на цялото произведение. Илюстрациите към текста или заснемането 

на филм са примери за съществен аспект. Те могат да бъдат идентифицирани и обсъждани 

като  интелектуална или художествена част на цялото, но за разлика от отделните съставни 

части не представляват отделни последователни сегменти на съдържанието.  

 

Често няма причина зависима част на произведение да бъде отделно идентифицирана или 

описвана в библиографски запис. Но понякога, когато предговорът или въведението е 

написано от известен автор, който не е автор на основния текст, може да се прецени, че ще 

бъде полезно съставната част да се идентифицира и опише самостоятелно. Тъй като 

зависимите части по дефиниция трябва да да бъдат поставени в контекста на по-голямото 
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произведение, връзката, ако се формулира формално, обикновено се осъществява чрез 

добавяне на допълнително описание на съставната част към описанието на по-голямото 

произведение. Друга, не толкова формална възможност е връзката да се отрази в забележка за 

съдържанието. 

Независимите части на едно произведение са много по-подходящи за самостоятелно 

идентифициране и описване. В категорията влизат монографии в монографични серии 

(където серията представлява цялото), статии или броеве от списание (където списанието 

представлява цялото), самостоятелни интелектуални компоненти на многочастно 

произведение или комплект. Към категорията независими  съставни части се отнасят и 

общопризнати части на по-големи произведения, като книгите на Библията и др. 

Пример  

 

п1 мултимедията Tawow от D. Bruce Sealey 

п1.1  Defeathering the Indian  от Emma La Rogue 

 

5.3.2. Връзки между проявление и проявление 

 

Таблици 5.3. и 5.4. показват различни връзки между проявление и проявление. 

 

Връзките на проявление с проявление се подразделят на две големи групи: тези, в които 

всички проявления, включени във връзката, са проявления на едно и също произведение и 

онези, в които всяко проявление, включено във връзката, е проявление на различно 

произведение.  

 

Таблица 5.3. Връзки между проявление и проявление 

Между проявления на едно и също произведение 

Вид на връзката Справочно проявление Самостоятелно проявление 

Съкращение 

има съкращение→ 

←е съкращение на 

  

Съкращение 

Съкратено издание 

Цензурирано издание 

Преработка 

има преработка→ 

←е преработка на 

  

Преработено издание 

Разширено издание 

Състояние (графика) 

Превод 

има превод→ 

← е превод на  

  

Буквален превод 

 

Транскрипция (музика) 
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Аранжимент (музика) 

има аранжимент→ 

←е аранжимент на 

  
Аранжимент (музика) 

 

 

Връзките между проявления на едно и също произведение (Таблица 5.3.) възникват, когато 

едно проявление е получено от друго. В този вид връзки едното проявление се разглежда като 

модификация на другото. Модификацията може да бъде буквален превод, чиято цел е 

интелектуалното съдържание на предишното произведение да се предаде максимално точно 

(трябва да се отбележи, че в модела свободните преводи се разглеждат като нови 

произведения). Тя може да бъде преработка, при която основната цел е да се измени или 

актуализира съдържанието на предишното произведение, но без това да доведе до възникване 

на ново произведение, съкращение, в което е пропусната част от съдържанието  на 

предишното произведение, но в резултат на това то не се е променило дотолкова, че да 

възникне ново произведение или аранжимент на музикална композиция. Проявления, 

произлизащи от такава модификация, обикновено са със самостоятелен характер, т.е., по 

дефиниция те не се нуждаят от препращане към предишното проявление, за да бъдат 

разбирани или ползвани. 

 

Таблица 5.4. Връзки между проявление и проявление (продължение) 

Между проявления на различни произведения 

Вид на връзката 
Справочно 

произведение  

Самостоятелно 

произведение 

Продължение  

има  продължение→ 

←е продължение на 

Продължение 
Продължение 

Следващо произведение 

Приложение 

има приложение→ 

←е приложение на 

 

Показалец 

Конкорданс 

Ръководство за учителя 

Обяснителни бележки 

Приложение 

Притурка 

Приложение 

Притурка 

Допълнение 

има допълнение→ 

 ←е допълнение на 

Каденца 

Либрето 

Хореография 

Край на незавършено 

произведение 

Музикален съпровод  

Музика към  текст 

Допълнение 
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Съкратено изложение 

има съкратено 

изложение→ 

←е съкратено изложение 

на  

  
Дайджест 

Резюме  

Адаптация 

има адаптация→ 

 ←е адаптация на 

  

Адаптация 

Преразказ 

Свободен превод 

Вариация (музика) 

Преработка 

има преработка→ 

←е преработка на 

  

Драматизация 

Романизация 

Сценарий 

Имитация 

има имитация→ 

 ←е имитация на 

  

Пародия 

Имитация 

 

Примери 

п1 A Christmas carol от Charles Dickens 

пр1оригиналният текст на автора на английски език 

има превод→ 

← е превод на 

пр2 преводът на V.A. Venkatachari на тамилски език 

 

п1  Четири малки танца от B. Bartok 

пр1 оригиналната партитура на композитора за оркестър 

има аранжимент→ 

←е аранжимент на 

пр2 аранжимент от G. Darvas за младежки струнен оркестър 

 

Когато връзката между проявление и проявление включва проявления на различни 

произведения, за тях се отнасят същите видове връзки като тези, които действат на ниво 

произведение и произведение (Таблица 5.4.). От различните видове връзки на ниво проявление 

най-често се срещат „продължение”, „приложение” и „допълнение”. Например, забележка за 

приложение в библиографски запис може да препраща към конкретно издание (т.е. към 

проявление) на предишно произведение, към което то е замислено като приложение. Важно е 

да се има предвид, че произведенията, представени от проявленията, могат да бъдат 

справочни или самостоятелни. Преценката за полезността на една връзка между проявление и 

проявление трябва да изхожда от това, дали представеното произведение е справочно или 

самостоятелно.  

 

При резюмета, адаптации, преработки и имитации връзка с конкретно проявление на 

предишно произведение се уточнява рядко. Все пак, може да бъде полезно да се посочи 

връзката на това ниво, когато информацията е лесно достъпна, напр. „адаптация на Дж. 

Бартън, на основата на изданието на текста на Уйлям Какстън от 1485 г.”. 
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5.3.2.1 Връзки от вида „цяло/част” на ниво проявление 

 

Връзките „цяло/част” на ниво проявление (таблица 5.5.) са от същия общ вид като тези на 

ниво произведение. Конкретните видове части, приети за съставни части на проявлението 

обаче, се отличават донякъде от частите, приети за части на произведението. Например, 

съдържание, библиография или показалец може да се разглеждат като части на проявлението 

дотолкова, доколкото те препращат към характерни за него особености.  

Таблица 5.5. показва връзките от вида „цяло/част” между проявление и проявление 

 

Таблица 5.5. Връзки от вида „цяло/част” между проявление и проявление 

Вид на връзката Зависима част Самостоятелна част 

Цяло/Част 

има част→ 

←е  част от 

Глава, Раздел, Част и др. 

Том/брой на периодично 

издание 

 

Интелектуална част на 

многочастно 

произведение 

Илюстрация към текст 

 

Звукова лента на филм 

Корекции 

 

Монография в серия 

Статия от списание 

Интелектуална част на 

многочастно произведение 

 

 

 

5.3.3. Връзки на проявление с произведение 

 

Таблица 5.6. показва видовете връзки, които могат да се очертаят между проявление на едно 

произведение и друго различно произведение. 

 

Връзките са от същия вид като тези между произведение и произведение. Налице са връзките 

„продължение”, „приложение”, „допълнение”, както и „резюме”, „адаптация”, „преработка” 

и „имитация”. Във всеки случай обаче по-специфичното ниво на проявлението се свързва с 

по-общото ниво на произведението. Връзката от проявление към произведение е най-

разпространена, тъй като често е трудно да се уточни връзка между проявление и проявление. 

Например, може да е трудно да се установи конкретният текст (т.е. на проявлението който е 

използван за драматизация или за сценарий. В такива случаи връзката често се изразява под 

формата на забележка или на допълнително описание, които препращат само към свързаното 

произведение, а не към негова конкретно проявление. 

 

Както и при връзките между произведение и произведение, значимостта на отразяването на 

връзката на проявлението с произведението в библиографския запис се определя от 

характера на произведението, представено чрез проявлението. Когато произведението, 

представено чрез проявлението е справочно, по-важно е да се посочи връзката с другото 
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произведение, а ако произведението е самостоятелно, сведенията за връзката не са от 

решаващо значение. 

 

Таблица 5.6. Връзки между  проявление  и произведение 

Вид на 

връзката 
Справочно произведение  Самостоятелно произведение 

Продължание  

има 

продължение→ 

←е 

продължение на 

Продължение 
Продължение 

Следващо произведение 

 Приложение 

има 

приложение→ 

←е приложение 

към 

Показалец 

Конкорданс 

Ръководство за учителя 

Обяснителни бележки 

Приложение 

Притурка 

Приложение 

Притурка 

Допълнение 

 

има 

допълнение→ 

←е допълнение 

към 

Каденца 

Либрето 

Хореография 

Край на незавършено 

произведение 

Музикален съпровод 

Музика  към  текст 

Допълнение 

 

Съкратено 

изложение 

има резюме→ 

←е резюме на  

  
Дайджест 

Резюме  

Адаптация 

има адаптация→ 

← е адаптация 

на 

  

Адаптация 

Преразказ 

Свободен превод 

Вариация (музика) 
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Преработка 

има 

преработка→ 

←е преработка 

на 

  

 

Драматизация 

Романизация 

Сценарий 

Имитация 

има имитация→ 

←е имитация на 

  
Пародия 

Имитация 

 

 

5.3.4. Връзки между въплъщение и въплъщение 

 

Таблица 5.7. показва връзките между въплъщение и въплъщение.   

 

Таблица 5.7. Връзки между въплъщение и въплъщение 

Вид на връзката Въплъщение 

Репродукция 

има репродукция → 

← е репродукция на  

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Препечатка 

Фотоофсетна препечатка 

Факсимиле  

Огледален сайт 

 

Вариант 

има вариант→ 

←е вариант на 

 

 

Алтернативен формат 

Едновременно издадена публикация 

 

 

Връзките между въплъщение и въплъщение обикновено включват въплъщения на едно и също  

проявление. 

 

Връзката от вида „репродукция” може да включва въплъщение с различна степен на 

съответствие с предишно въплъщение. В тази категория са включени различни видове 

репродукции. Въпреки че репродукцията във вид на микроформа обикновено се изработва от 

конкретен екземпляр (т.е. от единица) на оригиналното въплъщение, връзката обикновено се 

приема за връзка между между въплъщението във вид на микроформа и печатното 



 65 

въплъщение, представено чрез конкретния екземпляр, използван за основа на микроформата. 

При  този вид репродукция е от значение в по-късното въплъщение да е представено едно и 

също интелектуално или художествено съдържание. Неговото предназначение не е 

възпроизвеждане на външния вид и оформлението на по-ранното въплъщение. Препечатките 

отразяват друга ситуация – тяхното основно предназначение е да се издаде отново 

интелектуалното или художествено съдържание. Може да се приеме, че процесът на 

препечатване създава въплъщение с много от физическите характеристики на оригинала, 

макар често основното намерение да не е такова. При факсимилетата основната цел е да се 

запази не само същото съдържание, но и външния вид и оформлението на по-ранното 

въплъщение. 

 

Пример 

 

п1  A treatise of indulgences от Clement Rayner 

пр1 оригиналният текст на автора 

в1 книгата, публикувана от John Heigham през 1623 г. 

   има репродукция→ 

←е репродукция на 

в2 факсимилна препечатка, публикувана от Scolar Press през 1973 г. 

Връзката с алтернативен формат включва въплъщения, които са варианти помежду си. Тя е 

подходяща например, когато публикация, звукозапис, видео и др., са издадени в повече от 

един формат или когато различни издатели в различни страни са ги публикували 

едновременно.  

Пример 

 

п1  The road to Ensenada от Lyle Lovett  

пр1 изпълнение на композитора, записано за албума 

в1 записът, издаден през 1996 г. от MCA Records на касета 

има алтернативен формат→ 

←е алтернативен формат на 

в2 записът, издаден през 1996 г. от MCA Records на компактиск 

 

5.3.4.1. Връзки от вида „цяло/част” на ниво въплъщение 

 

Таблица 5.8. показва връзки от вида цяло/част на ниво въплъщение 

 

Таблица 5.8. Връзки от вида „цяло/част” на ниво въплъщение 

Вид на връзката Въплъщение 

Цяло/част 

има част→ 

 

←е част от 

Том от многочастно въплъщение  

 

Запис на музика за филм на отделен носител 

Запис на музика за филм, вградена в лентата 
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Физическото съдържание, материализирано във въплъщението, може да се подраздели почти 

по същия начин както се подразделя интелектуалното съдържание при произведение и 

проявление. На ниво въплъщение, компонент може да бъде физически отделена единица от 

въплъщението. Вторият том на тритомника Война и мир е компонент на въплъщение. 

Аналогично, инструкция към CD-ROM е компонент на въплъщение. Компонент на 

въплъщение може да бъде и неделима част от него, например, музика към филм, вградена в 

лентата. 

 

Пример 

 

п1 Minnesota politics and government  

пр1 мултимедиен учебен ресурс 

в1 комплектът, публикуван през 1976 от Minnesota Historical Society 

 

п1.1 People serving people от Judy A. Poseley  

пр1.1 авторски текст за брошурата 

в1.1 брошура от 30 с., включена в комплекта 

         

п1.2 Voices of Minnesota politicians  

пр1.2 откъси от записани речи на политиците 

в1.2  аудиодиск, включен в комплекта 

 

Важно е да се помни, че въплъщението, макар да представя интелектуалното съдържание 

така, както е изразено във физическата форма, все още е абстракция. Затова частите и 

връзките на това ниво, представляват обобщения,  верни за всички отделни екземпляри от 

въплъщението и не представляват частите на конкретен екземпляр, съхраняван от 

институция, които са компоненти на ниво единица. 

 

5.3.5. Връзки между въплъщение и единица 

 

Таблица 5.9. показва връзките между въплъщение и единица. 

 

За разлика от установената връзка на по-общото ниво между въплъщение и въплъщение, 

връзката на въплъщение с единица показва, че дадено въплъщение е резултат от 

възпроизвеждане на конкретна единица. Връзки от вида репродукция се създават на това 

ниво, когато е уместно да се посочи използваната единица. 

 

Таблица 5.9. Връзки между въплъщение и единица 

Вид на връзката  Въплъщение 

Репродукция 

има репродукция→ 

 ←е репродукция на 

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Препечатка 

Фотоофсетна препечатка 

Факсимиле 



 67 

 

 

Пример 

 

п1  Vraie description des Gaules.... от Jean Jolivet 

пр1 оригиналът на картата, изработен от картографа 

в1 картата, отпечатана през 1570 г.  

ед1 a екземплярът, съхраняван в Département des Cartes et plans на 

Bibliothèque nationale в Париж 

има репродукция→ 

←е репродукция на 

ед2 факсимилна репродукция, издадена през 1974 от Hier et 

demain 

 

5.3.6. Връзки между единица и единица 

 

Таблица 5.10. показва два вида връзки между единица  и единица. 

 

 

Таблица 5.10. Връзки между единица  и единица 

Вид на връзката Единица 

Реконфигурация 

има реконфигурация→ 

←е преконфигурация на 

 

Подвързано с 

Разделено на 

Извлечено от 

Репродукция 

има репродукция→ 

←е репродукция на 

  

Репродукция 

Микрорепродукция 

Макрорепродукция 

Факсимиле 

 

 

Връзката от вида „репродукция” показва, че една конкретна единица произлиза по някакъв 

начин от друга единица. И тук, както при въплъщението, може да има различни нива на 

достоверност на репродукцията на оригинална единица. За разлика от копирането на 

въплъщения обаче, което в някои случаи води до промяна на вида на носителя,  копирането 

на една единица от друга, винаги има за резултат единица със същите физически 

характеристики като на оригинала. 

 

Връзката от вида „реконфигурация” възниква, когато една или няколко единици са изменени 

така, че се появява нова единица или нови единици. Най-често единица от едно въплъщение е 

подвързана с единица от различно въплъщение, за да се образува една нова единица. При 

монографиите често срещан случай е „подвързано с”. При периодичните издания може да се 

говори за реконфигурация, когато няколко неподвързани екземпляра от различни броеве са 
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подвързани заедно и образуват една нова единица. По-рядко една единица може да бъде 

разделена и подвързана отново като две отделни единици. 

Пример 

 

в1 екземпляр от Canada--physical, economic, and social от Adam Lillie, публикувана 

през 1855 г. от MacLear & Company 

е подвързан с→ 

←е подвързан с 

в2 екземпляр от Canada and her resources от Alexander Morris публикувана през 1855 г. 

от John Lovell  

 

5.3.6.1. Връзки от вида „цяло/част” на ниво единица  
 

Таблица 5.11. показва връзки от вида „цяло/част” на ниво единица 

 

Таблица 5.11. Връзки от типа „цяло/част” на ниво единица 

Вид на връзката Единица 

Цяло/част 

има част→ 

←е част от 

Физически компонент на екземпляр 

Подвързия на книга 

 

Частите на единиците могат да бъдат отделни компоненти или неделими части. Отделен 

компонент е отделима физически единица, която представлява част от цялата единица. 

Например, един екземпляр на конкретно въплъщение може да се състои от два отделни тома 

и всеки от тях може да фигурира във връзка от вида „цяло/част” с екземпляра като цяло. 

 

Неделима част на единица е част, която обикновено се смята за физически неделима от  

единицата Подвързията на книга например,  може да се приеме за неделима част. Това се 

отнася и за обвивката на грамофонна плоча или кутията на CD-ROM, които, макар да са 

отделни физически единици, обикновено не се разглеждат като отделен компонент. 
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6. ЗАДАЧИ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ 

 

 

6.1. Съпоставяне на атрибутите и връзките със задачите на ползвателя 

 

Моделът „обект – връзка”, изложен в глави 3 – 5, осигурява структура, в която може 

систематично да се анализират изискванията към данните. Тази структура служи за основа 

при анализирането на употребата на библиографските данни със специално внимание към 

обекта, който е предмет на интереса на ползвателя и съответстващите на задачите му 

атрибути и връзки. Всеки атрибут и връзка може да се съпостави директно с поддържаните 

от него задачи на ползвателя. 

 

Както е отбелязано в глава 2, за целите на това изследване са дефинирани четири основни 

задачи на ползвателя. Те произлизат от елементарната употреба на  данните от ползвателя: 

 

 намиране на обекти, съответстващи на изложените от ползвателя критерии за търсене 

(т.е. установяване на местонахождението на обект или група обекти във файл или в 

база данни, с използване на атрибут или връзка на обекта при търсенето); 

 идентифициране на обект (т.е. потвърждаване, че описаният обект отговаря на 

търсения или разграничаване на два или повече обекта с подобни характеристики); 

 подбиране на обект, който съответства на потребностите на ползвателя (т.е. избиране 

на обект, който да отговаря на изискванията на ползвателя по отношение на 

физическа форма, съдържание, носител и т.н. или отхвърляне на обект, който не 

отговаря на тези изисквания); 

 разполагане с достъп или получаване на достъп до описания обект (т.е.  получаване на 

обекта чрез покупка, заемане и т.н. или ползването му по електронен път чрез 

отдалечен достъп онлайн). 

 

 

6.2. Определяне на относителна стойност на задачите на ползвателя 

 

В таблиците 6.1. – 6.4. са изброени атрибутите и връзките на всеки от четирите обекта в 

модела „обект – връзка” (т.е. на произведение, на проявление, на въплъщение и на единица). 

Срещу всеки атрибут и всяка връзка са разположени четирите основни задачи на 

потребителя (т.е. намиране,  идентифициране, подбиране и получаване), а всяка задача на 

свой ред е разделена на четири подзадачи, дефинирани по отошение на обекта, към който е 

насочена задачата (т.е. намиране на произведение, намиране на проявление, намиране на 

въплъщение, намиране на единица, идентифициране на  произведение, идентифициране на 

проявление и т.н.) 

 

Символите в таблицата (■, □, ○) показват относителната стойност на всеки атрибут или 

връзка за подпомагане на специфична задача на ползвателя, насочена към определен обект. 

Символът ■ означава, че атрибутът или връзката са от голямо значение за изпълняване на 

посочената задача. Символът □ означава средна, а символът ○ – относително малка 

значимост. Отсъствието на символ означава, че атрибутът или връзката нямат видимо 

значение за конкретната задача или подзадача на ползвателя. 

 

Таблиците за всеки обект съдържат два сегмента: в първия са изброени атрибутите на обекта, 

а във втория – връзките на обекта с други обекти. Например, за се улесни ползвателя, при 

идентифициране на произведение от значение са както атрибутите на произведението, така и 
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неговите връзки с други обекти (т.е. с лице или колективен орган, които носят отговорност за 

него). Сегментите на атрибутите и на връзките във всяка таблица се допълват и трябва да се 

възприемат съвкупно, за да се получи цялостната информация, необходима за изпълнението 

на определена задача на ползвателя. 

 

Сегментът на връзките във всяка таблица служи също и като начин да се посочи значимостта 

на връзките за подпомагане на ползвателя да свързва един обект с друг или да „навигира” 

сред обектите, представени в библиографски файл или база данни. В известен смисъл 

задачата „свързване” може да се разглежда като пета задача на ползвателя. Символите в 

шаблона на сегмента на връзките са организирани така, че да показват значимостта на 

определена връзка както за изпълнение на всяка от дефинираните четири задачи на 

ползвателя (като символите във всяка колона се четат вертикално), така и за подпомагане на 

ползвателя да свързва един обект с друг или да „навигира” в база данни (като символите във 

всеки ред се четат хоризонтално). 

 

Отразената в таблиците оценка на значимостта на всеки атрибут или връзка за дадена задача 

на ползвателя се основава до голяма степен на знанията и опита на членовете и 

консултантите на изследователската група, допълнени със събрани при емпирични 

изследвания доказателства от библиотековедската литература и с мнения на няколко 

експерти извън групата. 

 

Критериите, които изследователската група използва за определяне на относителната 

стойност на всеки атрибут и връзка са различни и зависят донякъде от характера на задачата 

на ползвателя. Основните критерии, използвани за всяка задача, са описани по-долу. 

 

6.2.1. Намиране на обект 

 

За задачите на ползвателя намиране на произведение, намиране на проявление, намиране на 

въплъщение и намиране на единица най-висока стойност е определена на атрибутите и 

връзките, които отговарят на един или повече от следните критерии: 

 

1. Атрибутът по дефиниция служи за идентифициране на обект (напр. идентификатор на 

въплъщение, идентификатор на единица). 

2. Атрибутът или връзката обикновено се използва като основен термин за търсене за 

намиране на обекта (напр. заглавието на въплъщение, връзката между произведение и 

лицето или колективния орган, които носят основната отговорност за него).  

 

Средна стойност е определена за атрибути и връзки, които се отнасят към една или повече от 

следните категории: 

 

1. Атрибутът или връзката служи за осигуряване на удобен начин за подразделяне на 

обекти, които отговарят на първоначалния термин за търсене на ползвателя, във файл 

с предвидима дължина (напр. средството за изпълнение за музикални произведения с 

типови заглавия). 

2. Атрибутът или връзката обикновено се използва като допълнителен термин за 

търсене, за да се ограничи търсене по основен термин за търсене, от което се 

получават голям брой попадения (напр. език на проявлението). 

3. Атрибутът или връзката може да послужи на ползвателя да се насочи от намерения 

обект към друг свързан обект (напр. връзката между приложение и произведението, 

към което то е приложено). 
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Ниска стойност е определена на атрибути и връзки, които може да се използват за 

подразделяне на файл или за ограничаване на търсене в по-редки случаи.  

 

6.2.2. Идентифициране на обект 

 

За задачите на ползвателя идентифициране на произведение, идентифициране на проявление, 

идентифициране на въплъщение, идентифициране на единица най-висока стойност е 

определена на атрибути и връзки, които отговарят на един или повече от следните критерии: 

 

1. Атрибутът по дефиниция служи за идентифициране на обекта (напр. идентификатор 

на въплъщение, идентификатор на единица). 

2. Атрибутът или връзката се използва обикновено като първоначален термин за 

търсене за намиране на обект (напр. заглавие на въплъщение, връзка между 

произведение и лице или колективен орган с първична отговорност за него).  

 

Средна стойност е определена за атрибути и връзки, които се отнасят към една или друга от 

следните категории: 

 

1. Атрибутът или връзката при специфични обстоятелства често служат за 

разграничаване на обекти, при които не е достатъчна минималната група атрибути и 

връзки, използвана обикновено за идентифициране на обект (напр. размерът на 

физическото средство на носителя при определени обстоятелства може да послужи 

като белег за различие между две въплъщения с еднакви заглавия, сведения за 

отговорност, означения за издание/брой и т.н.). 

2. Атрибутът е свързан по специфичен начин с подвид на обекта (напр. ръчно 

отпечатани книги, звукозаписи и др.) и в рамките на тази подкатегория, той често 

служи за разграничаване на обекти, които по други признаци са  идентични (напр. 

полярност на микроформи, формат на представяне на визуални проекции и др.). 

 

Ниска стойност е определена за атрибути и връзки, които може да се прилагат в по-редки 

случаи за разграничаване на обекти с еднакви други характеристики. 

 

6.2.3. Подбиране на обект 

 

За задачите на ползвателя подбиране на произведение, подбиране на проявление, подбиране 

на въплъщение, подбиране на единица най-висока стойност е определена на атрибути и 

връзки, които отговарят на един или повече от следните критерии: 

 

1. Атрибутът или връзката служат в повечето случаи като важен показател за 

интелектуалното или художествено съдържание (напр. темата на произведение, езика 

на въплъщение и др.).  

2. Атрибутът обикновено съобщава за конкретно техническо изискване за преглеждане, 

възпроизвеждане, функциониране и др. (напр. системни изисквания за електрони 

ресурси и др.) или други условия, ограничаващи достъпа или ползването. 

 

Средна стойност е определена на атрибути или връзки, които се отнасят към една или друга 

от следните категории: 

 

1. Атрибутът или връзката са важен показател за интелектуалното или художествено 

съдържание само в ограничени случаи (напр. аудиторията, за която е предназначено 

произведение). 



 72 

2. Атрибутът и връзката при определени обстоятелства може да съобщи за специално 

техническо изискване за преглеждане, възпроизвеждане, функциониране и др. (напр. 

размери на носителя). 

 

Ниска стойност е определена на атрибути и връзки, които само в редки случаи са важни 

показатели за интелектуалното или художествено съдържание или съобщения за специални 

технически изисквания. 

 

6.2.4. Получаване на обект 

 

За задачите на ползвателя получаване на въплъщение и получаване на единица най-висока 

стойност е определена на атрибутите и връзките, които отговарят на един или повече от 

следните критерии: 

 

1. Атрибутът по дефиниция служи за идентифициране на обекта (напр. идентификатор 

на въплъщение, идентификатор на единица). 

2. Атрибутът или връзката са част от минималната група атрибути и връзки, които, при 

отсъствие на уникален идентификатор, в повечето случаи служат за разграничаване на 

обекти с редица общи характеристики (напр. минималната група атрибути, достатъчна 

за разграничаване на едно въплъщение от друго, в повечето случаи включва заглавие, 

сведение за отговорност, означение на издание/допълнителен тираж, 

издател/разпространител, дата на издаване/разпространяване, сведение за серия и 

форма на носителя). 

3. Атрибутът или връзката в повечето случаи е от значение за установяване на 

източника, от който може да се получи обектът (напр. място на 

издаване/разпространяване, електронен адрес за електронен ресурс с отдалечен достъп 

и др.). 

4. Атрибутът или връзката са важни като показател за ограничения на достъпа до обекта 

(напр. ограничение на достъпа до въплъщение, ограничение на достъпа до единица). 

 

Средна стойност е определена за атрибутите и връзките, отнасящи се до една или друга от 

следните категории: 

 

1. Атрибутът или връзката при специфични обстоятелства често служат за 

разграничаване на обекти, при които не е достатъчна минималната група атрибути и 

връзки, използвана обикновено за идентифициране на обект (напр. размерът на 

физическото средство на носителя при определени обстоятелства може да послужи 

като белег за различие между две въплъщения с еднакви заглавия, сведения за 

отговорност, означения за издание/допълнителен тираж и т.н.). 

2. Атрибутът е свързан по специфичен начин с подвид на обекта (напр. ръчно 

отпечатани книги, звукозаписи и др.) и в рамките на тази подкатегория той често 

служи за разграничаване на обекти, които по други признаци са  идентични (напр. 

полярност на микроформи, формат на представяне на визуални проекции и др.). 

 

Ниска стойност е определена за атрибути и връзки, които в по-редки случаи може да се 

прилагат за разграничаване на обекти с еднакви други характеристики.  

 

Ниска стойност е определена и на атрибути и връзки, които могат да бъдат от значение за 

намиране на източника, от който може да се получи обекта, но само когато данните се 

актуализират текущо (напр. източник на разрешение за придобиване/достъп).  

 

Трябва да се отбележи, че задачата получаване не се прилага към произведения и проявления. 
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Трябва да се отбележи също, че в таблиците не са показани структурните връзки, които 

съединяват произведение с проявление („осъществено чрез”), проявление с въплъщение 

(„материализирано в”) и въплъщение с единица („екземпляр от”), тъй като се приема, че те 

винаги са отразени в библиографския запис. 

 

Таблица 6.1.  Атрибути и връзки на произведения 

  Намиране Идентифициране Подбиране Получаване 

  П 

 

 

Пр 

 

В 

 

Е 

 

П 

 

 

П р 

 

В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр 

 

В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр 

 

В 

 

Е 

 

Атрибути на произведение                                  

Заглавие на произведението  ■       ■       ■               

Форма на произведението  □       □       ■               

Дата на произведението  ○       ○       ○               

Други отличителни 

характеристики 
○       ○       ○               

Предвидено завършване □       ■       □               

Аудитория, за която е 

предназначено 

 

○       ○       □               

Контекст на произведението                                 

Средство за изпълнение 

(музикално произведение)
2
  

□       □       □               

                                                 
2
 Средство за изпълнение, цифрово означение и тоналност имат по висока стойност за идентифициране на 

музикални произведения с типови заглавия, посочващи само музикалната форма (напр. Симфония, Концерт и 

др.) 
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Цифрово означение 

(музикално произведение)
 2

  
○       □                       

Тоналност (музикално 

произведение)
 2

  
○       □                       

Координати (картографско 

произведение)  
□       ■       ■               

Равноденствие (картографско 

произведение) 
□       □       □               

  

Връзки между произведение                                  

И други произведения:                                  

Справочно продължение □       □       ■               

Справочно приложение □       □       ■               

Справочно допълнение □       □       ■               

Самостоятелно 

продължение 
□       □       □               

Самостоятелно приложение  □       □       □               

Самостоятелно допълнение □       □       □               

Съкратено изложение         ○       ○               

Адаптация         ○       ○               

Преработка         ○       ○               
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Имитация         ○       ○               

Зависим компонент  ■       ■       □               

Самостоятелен компонент  ■       □       □               

Неотделим интелектуален 

аспект  
                □               

И лица/колективни органи, с 

отговорност за 

произведението  

■       ■       ■               

И обекти, разглеждани като 

предмет на произведението  
■               ■               

 

■ = висока стойност 

□ = средна стойност 

○ = ниска стойност 

 

Таблица 6.2.  Атрибути и връзки на проявления 

  Намиране Идентифициране Подбиране Получаване 

  П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

Атрибути на проявление                                  

Заглавие на проявление    □       □       □             

Проявление           ■       ■             
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Дата на проявление            □       □             

Език на проявление
3
    □       ■       ■             

Други отличителни 

характеристики 
  □       ■       ■             

Възможност за разширяване 

на проявление 
          ○                     

Възможност за преработване 

на проявление 

 

 

          ○       □             

Обем на проявление
4
            ○       ○             

Резюме на съдържанието            ○       □             

Контекст на проявление                    ○             

Критичен отзив за 

проявлението  
                  ○             

Ограничения за ползване на 

проявлението  
                  ■             

Модел на означаване на 

последователните единици 

(периодично издание)  

                            ○   

                                                 
3
 Езикът на проявлението има стойност, само когато неговото езиково съдържание е значимо. 

4
 Обемът на проявлението може да има най-голяма стойност за аудиовизуални материали (напр. когато е 

изразен като продължителност). 
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Предвиждана редовност на 

излизане (периодично 

издание)  

                            □   

Предвиждана периодичност 

на излизане (периодично 

издание)  

          ■       ■         ■   

Вид на партитурата (нотирана 

музика)  
          ■       ■             

Средство за изпълнение 

(нотирана музика или 

звукозапис)  

          ■       ■             

Мащаб (картографско 

изображение/обект)  
          □       ■             

Проекция (картографско 

изображение/обект) 
          □       ○             

Техника на представяне 

(картографско 

изображение/обект) 

          ○       ○             

Представяне на релефа 

(картографско 

изображение/обект) 

          ○       ○             

Геодезични, вертикални 

измервания и измервания за 

геодезични мрежи 

(картографско 

изображение/обект) 

          ○       ○             

Техника на записа 

(изображение, получено чрез 

дистанционно измерване)  

          ○       ○             
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Специална характеристика 

(изображение, получено чрез 

дистанционно измерване) 

          ○       ○             

Техника (графично или 

проекционно изображение)  
          ○       ○             

 

Връзки между  проявление                                  

И други  проявления 

/произведения 
                                

Съкращение           ○       □             

Преработка   □       ○       ■             

Аранжимент (музика)    □       ○       ■             

Превод   □       ○       ■             

Справочно продължение    □       □       ■             

Справочно приложение    □       □       ■             

Справочно допълнение     □       □       ■             

Самостоятелно 

продължение  
  □       □       □             

Самостоятелно приложение    □       □       □             



 79 

Самостоятелно допълнение   □       □       □             

Съкратено изложение           ○       ○             

Адаптация           ○       ○             

Преработка           ○       ○             

Имитация           ○       ○             

Зависим компонент   ■       ■       □             

Самостоятелен компонент   ■       □       □             

Неделим интелектуален 

аспект  
                  □             

И лица/колективни органи, с 

отговорност за съдържанието  
  ■       ■       ■             

 

■ = висока стойност 

□ = средна стойност 

○ = ниска стойност 
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Таблица 6.3.  Атрибути и връзки на въплъщения 

  Намиране Идентифициране Подбиране Получаване 

  П 

 

Пр 

  

В 

 

Е 

 

П 

 

Пр 

  

В 

 

Е 

 

П 

 

Пр 

  

В 

 

Е 

 

П 

 

Пр 

  

В 

 

Е 

 

Атрибути на въплъщения                                 

Заглавие на въплъщението ■ ■ ■   ■ ■ ■   □ □ □       ■   

Сведение за отговорност □ □ □   □ ■ ■   □ ■ ■       ■   

Означение на 

издание/допълнителен тираж 
          ■ ■     ■ ■       ■   

Място на публикуване/ 

разпространяване 
            ○   ○ ○ ○       ■   

Издател/разпространител     ○     □ ■     ○ □       ■   

Дата на публикуване/ 

разпространяване 
□ □ ○   □ □ ■   □ □ ■       ■   

Производител
5
      ○       ○       ○           

Сведение за серия      □       ■       □       ■   

Форма на носител      □       ■       ■       ■   

                                                 
5
 Производителят може да има по-висока стойност за старопечатни книги, графични произведения с ограничен 

тираж, отливки и др. 



 81 

Обем на носителя
6
              □     □ □           

Физическо средство
7
              □       ○           

Метод на записване             ○       □           

Размери на носителя
8
              ○       □       □   

Идентификатор на въплъщение     ■     □ ■               ■   

Източник на разрешение за 

придобиване/достъп
9
  

                    ○       ○   

Условия за разпространяване                      ○       ○   

Ограничения на достъпа до 

въплъщението  
                    □       ■   

Графика на шрифта (печатна 

книга)
10

   
            ○       ○           

Размер на шрифта (печатна 

книга)
 10

   
            ○       ○           

Сгъвка (ръчно печатана книга)              ■               ■   

                                                 
6
 Обемът на носителя може да има по-висока стойност в случаи, при които размерът може да бъде белег за 

различия между две въплъщения. 
7
 Физическото средство може да има по-висока стойност за случаи, при които то може да бъде важно за 

ползвателите (напр. филм на нитратна основа). 
8
 Размерите на носителя може да имат по-висока стойност, когато те са от значение за устройството за 

възпроизвеждане и т.н. 
9
 Източникът на разрешение за придобиване/достъп може да има по-висока стойност, когато се предполага, че е 

трудно да се получи въплъщението от обикновени търговски източници. 
10

 Графиката и размерът на шрифта може да имат по-висока стойност за разграничаване на различни тиражи на 

старопечатни книги и за подпомагане на ползвателите при избор на материали за хора със зрителни 

увреждания. 
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Колация (ръчно печатана книга)              ■               ■   

Статус на публикуване 

(периодично издание)  
                                

Номерация (периодично 

издание)  
□ □ □   ■ ■ ■               ■   

Скорост на възпроизвеждане 

(звукозапис)
11

  
                    ○           

Широчина на браздата 

(звукозапис)  
                    ○           

Начин на нарязване 

(звукозапис)  
                    ○           

Конфигурация на лентата 

(звукозапис)  
                    ○           

Вид на звука (звукозапис)                      ○           

Специална характеристика на 

възпроизвеждането (звукозапис)  
                    ○           

Цвят (изображение)              □       □           

Коефициент на намаление 

(микроформа)  
            □       ■       □   

Полярност (микроформа или 

визуална проекция)  
            □       □       □   

                                                 
11

 Скоростта на възпроизвеждане може да има по-висока стойност за по-стари записи, които изискват 

специално устройство за възпроизвеждане. 
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Поколение (микроформа или 

визуална проекция)  
            □       □       □   

Формат на представяне 

(визуална проекция)  
            □       ■       □   

Системни изисквания 

(електронен ресурс)  
            □       ■       □   

Характеристики на файла 

(електронен ресурс)  
            □       ○       □   

Режим на достъп (електронен 

ресурс с отдалечен достъп)  
                    □       ■   

Адрес за достъп (електронен 

ресурс с отдалечен достъп) 
                            ■   

Връзки между въплъщение                                 

И други въплъщения                                  

Репродукция     □       □       □       □   

Вариант     ○       ○       ○       ○   

Компонент             ○       ○           

Интегрална част                     ○           

    И единици                                  

Репродукция     □       □       ○           
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И лица/колективни органи с 

отговорност за производството/ 

разпространяването  

    □                           

 

■ = висока стойност 

□ = средна стойност 

○ = ниска стойност 

 

Таблица 6.4.  Атрибути и връзки на единици 

  Намиране Идентифициране Подбиране Получаване 

  П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

П 

 

 

Пр  В 

 

Е 

 

Атрибути на единица                                 

Идентификатор на 

единицата 
      ■       ■               ■ 

Фингърпринт             □ □                 

Произход на единицата                □       ○         

Бележки/надписи 

 
              □       ○         

Участие в изложби                ○                 

Състояние на единицата                        □         

Извършена консервация                        □         
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Планирана консервация                        □         

Ограничение на достъпа до 

физическата единица  
                      □       ■ 

Връзки между единица                                  

И други единици                                  

Реконфигурация                □       □       □ 

Репродукция               □       □       □ 

Физически компонент на 

екземпляр 
                                

Неделима част                                 

И лица/колективни органи с 

отговорност за 

притежаване/ съхраняване 

      ○                         

 

■ = висока стойност 

□ = средна стойност 

○ = ниска стойност 
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7. БАЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ БИБЛИОГРАФСКИ ЗАПИСИ 

 

 

7.1. Базово ниво на функционалност 

 

Съпоставянето на атрибутите и връзките със задачите на ползвателя в глава 6 служи за 

опорна схема на препоръките на изследователската група относно базовите данни, които 

трябва да се включват в създаваните от националните библиографски агенции записи. 

 

От различните задачи и подзадачи, показани в таблици 6.1. до 6.4., изследователската група 

препоръчва онези, които на базово ниво на националния библиографски запис биха 

позволили на ползвателя да извършва като минимум следното: 

 

 Да намери всички въплъщения, в които са представени: 

o произведенията, за които даденото лице или колективен орган носят отговорност 

o различните проявления на дадено произведение 

o произведенията на дадена тема 

o произведенията в дадена серия 

 Да намери определено въплъщение 

o когато е известно името (имената) на лицето (лицата) или колективния(ите) 

орган(и), които носят отговорност за произведение(я), представени във 

въплъщението 

o когато е известно заглавието на въплъщението 

o когато е известен идентификаторът на въплъщението 

 Да идентифицира произведение 

 Да идентифицира проявление на произведение 

 Да идентифицира въплъщение 

 Да подбере произведение  

 Да подбере проявление 

 Да подбере въплъщение 

 Да получи  въплъщение 

 

Трябва да се отбележи, че тъй като препоръките в тази глава се отнасят за записи, създавани 

за включване в национална библиография и в тях обикновено не се отразяват данни за 

единицата, тук не са разгледани задачите на ползвателя по отношение на нея. 

 

 

7.2. Изисквания към базовите данни 

  

Таблиците от 7.1. до 7.9. показват изискванията към данните за национален библиографски 

запис на базово ниво. В лявата колонка на всяка таблица са изброени базовите задачи на 

ползвателя, които записът трябва да осигурява, както са определени в таблица 7.1. В 

централната колонка, срещу всяка базова задача, са посочени логическите атрибути и връзки 

с висока стойност, определени за нея в таблиците от 6.1. до 6.4. 

  

В дясната колонка срещу всеки логически атрибут или връзка са дадени отделните елементи 

от данни, които изследователската група препоръчва като изискване за минимум от данни. 

Термините, използвани за идентифициране на конкретните елементи от данни, отговарят на 

термините от Международния стандарт за библиографско описание (ISBD) и от 

Ръководството за контролни и справочни записи (GARE). Когато изискването към данните е 

дефинирано по-тясно от елемента от данни в ISBD или GARE, наименованието му се 
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придружава от определение, уточняващо вида на данните, които трябва да бъдат включени в 

записа. 

 

Всеки логически атрибут е свързан с он(е)зи елемент(и) от данни от библиографския запис, в 

кой(и)то най-често е разположена информация за него. В някои случаи една и съща 

информация може да бъде записана на повече от едно места в записа (напр. език на 

проявление може да се отбележи както като забележка, така и като допълнение към 

унифицирано заглавие). В такива случаи, срещу логическия атрибут са посочени и двата 

елемента от данни, но базовото изискване може да се смята за изпълнено, ако в записа е 

включен един от двата елемента. 

 

В дясната колонка не е включен елементът от данни „допълнение  към заглавието”. Тъй като 

в ISBD този елемент от данни се определя най-вече от гледна точка на неговата близост до 

заглавието на едно проявление, той може да съдържа много различна по вид информация и да 

бъде свързван с много различни логически атрибути (напр. с формата на произведение, с 

аудиторията, за която е предназначено произведение, със средство за изпълнение, с език на 

проявление). Затова този елемент от данни не е включен в таблицата. Трябва все пак да се 

има предвид, че отнасяща се до логическия атрибут информация, която трябва да бъде 

отразена в записа на базово ниво, може, ако е приложимо, да бъде записана като 

„допълнение към заглавието”, дори когато свързаният с логическия атрибут елемент от 

данни е идентифициран по различен начин в дясната колонка (напр. като забележка). 

 

Трябва да се отбележи също, че се приема, че посочените в таблиците по-долу сруктурни 

връзки между  произведение и проявление и между проявление и въплъщение, трябва да бъдат 

отразявани в записа винаги (напр. данните, отнасящи се до едно проявление, трябва винаги да 

бъдат свързвани с данните, отнасящи се до произведението, осъществено чрез него и 

данните, отнасящи се до едно въплъщение трябва винаги да бъдат свързвани с данните, 

отнасящи се до проявлението, представено в него). Така, когато като изискване се 

идентифицира връзка между едно произведение или едно проявление и лицето или 

организацията, които носят отговорност за съдържанието на този обект, се приема, че 

връзката се простира до въплъщението, в което е представено проявлението по силата на 

структурните връзки от произведение към проявление и проявление към въплъщение. Приема 

се също, че когато като изискване се идентифицира връзка между произведение и неговия 

предмет, тя се простира и до проявлението и въплъщението по силата на структурните 

връзки от произведение към  проявление и от проявление към въплъщение. Следователно, 

структурните връзки между произведение, проявление и въплъщение се подразбират и не са 

посочени изрично като изискване.  

 

Накрая трябва да се отбележи, че посочените в таблиците 7.1. и 7.2. елементи от данни, които 

позволяват на ползвателите да намират обект, са ограничени само до онези елементи, които,  

при отсъствие на автоматизация, обикновено биха се използвали като редни думи или като 

рубрики от показалец. Това обаче не пречи други елементи от данни, които са посочени като 

изисквания за задачите идентифициране, подбиране или да получаване, да подпомагат и 

задачата намиране в автоматизирана среда. На практика всеки елемент от данни в записа 

може да помогне на ползвателя да намери обект, ако записът е достъпен в автоматизиран 

режим, който поддържа търсене по ключова дума и ако елементът е индексиран. 
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Таблица 7.1. Намиране на въплъщения 

За да позволи на 

ползвателя: 

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.1. да намира всички въплъщения, представени в:   

7.1.1. произведенията, за 

които дадено лице или 

колективен орган са 

отговорни 

■  връзка(ки) между 

лицето(та) или 

колективният(те) 

орган(ни), отговорни за 

произведението((та),  

представени във 

въплъщението. 

■  точка(ки) за достъп за 

име на лице(а) или 

наименование на 

колективен(ни) орган(ни) 

с основна отговорност за 

произведението(та) 

7.1.2. различните  

проявления на дадено 

произведение 

■  връзката(ите) между 

произведението и 

проявлението(ята), 

представени във 

въплъщението 

■  точка(и)  за достъп, 

съдържаща(и) 

заглавието(ята) на 

произведението(ята) 

7.1.3. произведения на 

дадена тема 

■  връзката(ите) между 

понятието(ята) и др., 

която е(са) темата и 

произведението, 

представено във 

въплъщението 

■  предметна рубрика(и) 

и/или класификационен 

индекс(и) за основния(те) 

предмет(и) на 

произведението(ята 

7.1.4. произведения, 

публикувани в дадена 

серия 

■  връзката между серията и 

произведението 

■  точка за достъп за 

серията 

    ■  номерация в серията 
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Таблица 7.2. Намиране на определено въплъщение 

За да позволи на ползвателя 

да:  

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.2. намира конкретно въплъщение: 

7.2.1. когато името(ната) 

на лицето(а) и/или 

колективния(те) орган(и), 

отговорни за 

произведението(ята), 

представени във 

въплъщението са известни 

■  връзка(и) между лице(а) 

или колективен(ни) 

орган(и), отговорни за 

произведението(ята),  

представени във 

въплъщението. 

■  точка(и) за достъп за име 

на лице(а) или 

наименование(я) на 

колективен(ни) орган(и) с 

основна отговорност за 

произведението(ята) 

7.2.2. когато е известно 

заглавието на 

въплъщението  

■  заглавие на 

въплъщението 

■  основно заглавие 

(включително 

номер/наименование на 

част) 

    ■  паралелно(и) 

заглавие(я)
12 

 

7.2.3. когато е известен 

идентификатора на 

въплъщението 

■  идентификатор на 

въплъщението 

■  стандартен номер (или 

алтернативен) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 В базовия запис трябва да се включват толкова паралелни заглавия, колкото библиографската агенция 

прецени за необходимо за  ползвателите 
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Таблица 7.3. Идентифициране на произведение 

За да позволи на ползвателя 

да: 

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.3. идентифицира 

произведение 

■  заглавие на 

произведението 

■  заглавие като точка за 

достъп за произведението 

  ■  връзка(и) между 

лицето(ата) или 

колективния(те) 

орган(и), отговорни за 

произведението 

■  точка(и) за достъп за име 

на лице(а) или 

наименование на 

колективен(ни) орган(и) с 

основна отговорност за 

произведението(та) 

  ■  планирано завършване ■  сведение за 

периодичност, номерация 

[и др.] 

  ■  средство за изпълнение 

(музикално 

произведение)
13 

  

■  допълнение към 

унифицирано заглавие – 

средство за изпълнение 

(музика) 

  ■  цифрово означение 

(музикално 

произведение)
13 

  

■  допълнение към 

унифицирано заглавие – 

цифрово означение 

(музика) 

  ■  тоналност (музикално 

произведение)
13 

  

■  допълнение към 

унифицирано заглавие – 

тоналност (музика) 

                                                 
13

 Средството за изпълнение, цифровото означение и тоналността се смятат за базови изисквания само за 

музикални произведения с неиндивидуализирани заглавия, в които е посочена единствено музикалната форма 

(Симфония, Концерт и др.). 
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  ■  координати 

(картографско 

произведение) 

■  сведения за 

математически данни - 

координати 

  ■  връзка между 

произведението и 

основното 

произведение
14 

  

■  забележка за... 

библиографската история 

– основно произведение 

 

 

 

Таблица 7.4. Идентифициране на проявление 

За да позволи на 

ползвателя да: 

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа следните 

специфични елементи от данни: 

7.4. да идентифицира 

проявление на 

произведение 

■ връзка(и) между 

лицето(та) и/или 

колективния(те) 

орган(и), отговорни за 

проявлението  

■  лице(а) или колективен(и) 

орган(и) с основна отговорност 

за проявлението  

  ■  форма на 

проявлението 

■  забележка за формата на  

проявлението
15 

  

  ■  език на 

проявлението
16

 
 
  

■  допълнение към унифицирано 

заглавие – език 

                                                 
14

 Връзката между произведението и основното произведение се смята за базово изискване само в случаите, в 

които произведението е зависим компонент на основното произведение. 
15

 Забележка за формата на проявление се смята за базово изискване, само когато тя не може да се определи от 

други данни в записа. 
16

 Езикът на проявлението се смята за базово изискване, само когато лингвистичното съдържание на 

проявлението е важно. 
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    ■  забележка за език 

  ■  друга отличителна 

характеристика 

■  допълнение към унифицирано 

заглавие – друга отличителна 

характеристика 

     ■  забележка за друга отличителна 

характеристика 

  ■  обем на  

проявлението
17

 
 
  

■  обем – време за 

възпроизвеждане/продължителн

ост 

  ■  предполагаема 

периодичност на 

издаване (периодика) 

■  сведение за периодичност 

  ■  вид на партитурата 

(нотирана музика) 

■  сведение за музикален формат – 

вид на партитурата 

  ■  средство за 

изпълнение на 

проявлението 

(нотирана музика) 

■  допълнение към унифицирано 

заглавие – сведение за 

аранжимент 

    ■  забележка за средството за 

изпълнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Обемът на проявлението се смята за базово изискване само за аудио и видео материали. 
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Таблица 7.5  Идентифициране на въплъщение 

За да позволи на 

ползвателя да: 

базовото ниво на 

националния библиографски 

запис трябва да отразява 

следните логически атрибути 

и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.5 идентифицира 

въплъщение 

■ заглавие на въплъщението ■  основно заглавие 

(включващо 

номер/наименование на 

част) 

  ■  сведение за отговорност ■  сведение(я) за 

отговорност, 

идентифициращи лице(а) 

и/или група(и) с основна 

отговорност за 

съдържанието 

    ■  първо сведение за 

отговорност, отнасящо се 

до изданието 

    ■  първо сведение, отнасящо 

се допълнителното 

сведение за изданието 

  ■  означение за 

издание/допълнителен 

тираж 

■  сведение за изданието 

     ■  допълнително сведение 

за изданието 

  ■  издател/разпространител ■  име на 

издател/разпространител  
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  ■  дата на 

публикуване/разпространяв

ане 

■  дата на публикуване, 

разпространяване и др. 

  ■  сведение за серията ■  основно заглавие на 

серията 

     ■  паралелно заглавие(я) на 

серията
18 

  

    ■  първо сведение за 

отговорност, отнасящо се 

до серията
19

 
 
  

    ■  номерация в серията 

  ■  форма на носителя ■  специфично означение за 

материал 

  ■  обем на носителя
20 

  ■  обем 

  ■  идентификатор на формата 

на физическо представяне 

■  стандартен (или 

алтернативен) номер  

  ■  сгъвка(ръчно печатана 

книга) 

■  забележка за физическо 

описание - сгъвка 

  ■  количествена 

характеристика (ръчно 

■  забележка за физическо 

описание – количествена 

                                                 
18

 В базовия запис трябва да се включват толкова паралелни заглавия на серията, колкото библиографската 

агенция прецени за необходимо за ползвателите. 
19

 Сведенията за отговорност за серията се смятат за базово изискване само в случаите, в които заглавието на 

серията  е недостатъчно за нейното идентифициране. 
20

 Обемът на носителя се смята за базово изискване само в случаите, когато това дава възможност да се посочат 

различия  между две въплъщения (напр. брой на страниците). 
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печатана книга)  характеристика 

  ■  номерация (периодика) ■  номерация 

 

 

 

Таблица 7.6.  Подбиране на произведение 

За да позволи на ползвателя 

да: 

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.6. Да подбере произведение ■  заглавие на 

произведението 

■  точка за достъп, 

съдържаща заглавието  

на произведението 

  ■  връзка(и) между 

лицето(ата) и/или 

колективния(те) 

орган(и), отговорни за 

произведението 

■  точка(и) за достъп за име 

на лице(а) и/или 

наименование на 

колективен(ни) орган(и) с 

основна отговорност за 

произведението 

  ■  връзка(и) между 

понятието(ята) и др., 

кое(и)то е(са) темата и 

произведението, 

представено във 

въплъщението 

■  предметна(и) рубрика(и) 

и/или 

класификационен(и) 

индекс(и) за 

основната(ите) тема(и) на 

произведението(ята) 

  ■  форма на 

произведението 

■  забележка за формата на 

произведението 

  ■  координати 

(картографско 

■  сведение за 

математически данни – 
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произведение) координати 

 ■  връзка между 

произведението  и 

предишно и/или 

следващо произведение 
11 

  

■  забележка за ... 

библиографска история – 

предишно/следващо 

произведение 

  ■  връзка между 

произведението и 

произведението, на което 

то е приложение
21

 
 
 

■ забележка за ... 

библиографска история – 

произведение, което е 

приложение 

  ■  връзка между 

произведението и 

произведението, на което 

то е допълнение 
21 

  

■  забележка за... 

библиографска история – 

произведение, което е 

допълнение 

 

 

Таблица 7.7.  Подбиране на проявление 

За да позволи на ползвателя 

да: 

базовото ниво на 

националния 

библиографски запис 

трябва да отразява 

следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.7. Подбере едно 

проявление на 

произведението 

■ връзка(и) между 

лицето(ата) и/или 

колективния(те) 

орган(и), отговорни за 

проявлението 

■  точка(и) за достъп за 

име(на) на лице(а) или 

наименования на 

колективен(ни) орган(и) с 

основна отговорност за 

проявлението 

                                                 
21

 Връзката между произведението и неговите предшественик, продължение, приложение или допълнение се 

смята за базово изискване, само когато тя е справочна. 
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  ■  форма на проявлението ■  забележка за формата на 

проявлението
22 

  

  ■  език на проявлението
23

 
 
  ■  забележка за езика 

  ■  друга отличителна 

характеристика 

■  забележка за 

отличителна 

характеристика на 

проявлението 

  ■  ограничения на 

ползването на  

проявлението 

■  забележка за 

ограничение на 

ползването 

  ■  предполагаема 

периодичност на 

издаване (пер. издание) 

■  сведение за 

периодичност 

  ■  вид на партитурата 

(нотирана музика) 

■  сведение за музикален 

формат – вид на 

партитурата 

  ■  средство за изпълнение 

на проявлението 

(нотирана музика) 

■  забележка за средство за 

изпълнение на 

проявлението  

  ■  мащаб (картографско 

изображение/обект) 

■  сведение за 

математически данни – 

мащаб 

                                                 
22

 Забележка за формата на проявлението се смята за базово изискване, само когато тя не може да се определи 

от други данни в записа. 
23

 Езикът на проявлението се смята за базово изискване, само когато неговото лингвистично съдържание е от 

значение. 
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  ■  връзка между  

проявленитое  и 

предишно и/или 

следващо проявление
24

 
 
  

■  забележка за ... 

библиографска история – 

предишно/следващо 

проявление 

  ■  връзка между 

произведението и  

проявлението, на което 

то е приложение
25

 
 
 

■  забележка за ... 

библиографска история – 

проявление, което е 

приложение 

  ■  връзка между 

произведението и 

проявлението, на което 

то  е допълнение
25 

  

■  забележка за ... 

библиографска история –   

проявление,  което е 

допълнение 

  ■  връзка между 

преработката и  

проявлението, по което 

тя е направена
25 

  

■  забележка за ... 

библиографска история – 

преработка 

  ■  връзка между 

аранжимента и 

проявление, по което е 

той е направен
25 

  

■  забележка за ... 

библиографска история - 

аранжимент 

  ■  връзка между превода и 

проявлението, по което 

той е направен
25 

  

■  забележка за ... 

библиографска история - 

превод 

 

 

 

                                                 
24

  Връзката между произведението и неговите предшественик, продължение, приложение или допълнение се 

смята за базово изискване, само когато връзката между тях е справочна. Проявлението може да се свърже 

направо със съответстващото му  произведение, когато: 

– проявлението не може да се свърже с конкретното проявление, което то предхожда, продължава, 

допълва или е негово приложение; 

  – проявлението не може да се свърже с конкретното проявление, на което е направена преработка, 

аранжимент или превод или се прецени, че неговото идентифициране не е от значение. 
25

 Връзката между произведението и неговите предшественик, продължение, приложение или допълнение се 

смята за базово изискване, само когато тя е справочна. 
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Таблица 7.8.  Подбиране на въплъщение 

За да позволи на 

ползвателя да: 

базовото ниво на националния 

библиографски запис трябва да 

отразява следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа 

следните специфични 

елементи от данни: 

7.8. Подбере едно 

въплъщение 

■  сведение за отговорност ■  сведение(я) за 

отговорност, 

идентифициращо(и) 

лице(ата) и/или 

група(ите) с основна 

отговорност за 

съдържанието 

  ■  означение за 

издание/допълнителен тираж 

■  сведение за издание 

     ■  допълнително 

сведение за издание 

  ■  дата на 

публикуване/разпространяване 

■  дата на публикуване, 

разпространяване и 

др. 

  ■  форма на носителя ■  специфично 

означение за 

материал 

  ■  физическо средство
26 

  ■  забележка за 

описанието на 

материала – средство 

                                                 
26

 Физическото средство се смята за базово изискване, само в случаите, когато може да бъде от значение за 

ползвателите (напр. филм на нитратна основа). 
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  ■  размери на носителя
27

 
 
  ■  размери  

  ■  коефициент на намаление 

(микроформа) 

■  забележка за 

описание на 

материала – 

коефициент на 

намаление 

  ■  формат за показване (визуална 

проекция) 

■  забележка за 

описание на 

материала – формат 

за показване 

  ■  системни изисквания  

(електронен ресурс) 

■  забележка за 

системни изисквания  

 

 

Таблица 7.9.  Получаване на въплъщение 

За да позволи 

на ползвателя 

да: 

базовото ниво на националния 

библиографски запис трябва да 

отразява следните логически 

атрибути и връзки: 

и трябва да съдържа следните 

специфични елементи от данни: 

7.9. получи 

едно 

въплъщение 

■ заглавие на въплъщението ■  основно заглавие 

  ■  сведение за отговорност ■  сведение(я) за отговорност, 

идентифициращо(и) лицето(ата) 

и/или групата(ите) с основна 

отговорност за съдържанието 

  ■  означение за ■  сведение за издание 

                                                 
27

 Размерите на носителя се смятат за базово изискване, само в случаите, когато може да бъдат от значение за 

техническите средства, необходими за възпроизвеждане и др. (напр. дискети, касети и др.). 
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издание/допълнителен тираж 

   ■  допълнително сведение за 

издание 

  ■  място на 

издаване/разпространяване 

■  място на издаване, 

разпространяване и др. 

  ■  издател/разпространител ■  име на издател, разпространител 

и др. 

  ■  дата на 

публикуване/разпространяване 

■  дата на 

публикуване,разпространяване и 

др. 

  ■  сведение за серия ■  основно заглавие на серия 

    ■  първо сведение за отговорност, 

отнасящо се до серията
28

 
 
  

    ■  номерация в серията 

  ■  форма на носителя ■  специфично означение за 

материал 

  ■  идентификатор на 

въплъщението 

■  стандартен (или алтернативен) 

номер  

  ■  източник на разрешение за 

придобиване/достъп
28 

  

■  забележка, отнасяща се до 

достъпност 

                                                 
28

 Сведението за отговорност за серията се смята за базово изискване само в случаите, в които заглавието на 

серията е недостатъчно за нейното идентифициране. 
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  ■  ограничение на достъпа до 

въплъщението 

■  забележка, отнасяща се до 

ограниченията на достъпа 

  ■  сгъвка (ръчно печатана книга) ■  забележка за физическо 

описание – сгъвка 

  ■  количествена характеристика 

(ръчно печатана книга)  

■  забележка за описание на 

материала – количествена 

характеристика 

  ■  предполагаема периодичност на 

издаване (периодика) 

■  сведение за периодичност 

  ■  номерация (периодика) ■  номерация – (серия) 

  ■  режим на достъп (електронен 

ресурс с отдалечен достъп) 

■  бележка за режима на достъп – 

режим на достъп 

  ■  адрес за достъп (електронен 

ресурс с отдалечен достъп) 

■  забележка за режима на достъп – 

режим на достъп 

 

 

7.3. Базово ниво на национален библиографски запис 

 

Следва обобщение на посочените в таблиците 7.1. до 7.9. изисквания за минимум данни,  

подредени в две големи групи: описателни елементи и организиращи елементи. Взети 

заедно, изброените в двете групи изисквания към данните образуват препоръчаното от 

изследователската група базово ниво на национален библиографски запис. 

 

Елементите от данни, които са приложими само към подвид на обект, са означени с особени 

символи (напр. [ПИ]
29

 показва елемент от данни, който е приложим само към периодични 

издания). Подвидът е посочен в скоби след термина за елемента от данни. 

 

Елементи на описанието 

 

Област на заглавието и сведението за отговорност 
 ■ основно заглавие (включително номер/наименование на част)  
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 ■ паралелно(и) заглавие(я)
29 

  
 ■ сведение(я) за отговорност идентифициращи лицето(ата) и/или групите с основна 

отговорност за съдържанието  

 

Област на изданието 
 ■ сведение за изданието  
 ■ допълнително сведение за изданието  

 

Област на специфична характеристика на материала (или вида на публикацията) 
 [ПИ]  номерация (периодични издания)  
 [КМ] сведение за математически данни – координати (картографско произведение)  
 [КМ] сведение за математически данни – мащаб (картографско изображение/обект)  
 [МУ] сведение за музикален формат – вид на партитурата (музикална нотация)  

 

Област на публикуването, разпространяването и др. 
 ■ място на публикуване, разпространяване и др.  
 ■ име на издател, разпространител и др.  
 ■ дата на публикуване, разпространяване и др.  

 

Област на описание на материала 
 ■ специфично означение за материал  
 ■ обем

30 
  

 ■ размери
31 

  

 

Област на серията 
 ■ основно заглавие на серия  
 ■ паралелно(и) заглавие(я) на серия

32 
  

 ■ първо сведение за отговорност, отнасящо се до серията
33 

  
 ■ номерация в серия 

 

Област на забележките 
 ■ забележка за формата на проявлението

34 
  

 ■ забележка за език
35 

  

 
 ■ забележка за отличителна характеристика на проявление 
 [ПИ] сведение за периодичност (периодични издания) 
 [МУ] забележка за средство за изпълнение на проявлението (музикална нотация или 

звукозапис)  

 

                                                 
29

 В базовия запис трябва да се включват толкова паралелни заглавия, колкото библиографската агенция 

прецени за необходимо за ползвателите. 
30

 Обемът на носителя се смята за базово изискване само в случаите, когато това дава възможност да се посочат 

различия между две въплъщения (напр. брой на страниците). Обемът на проявлението (време за 

възпроизвеждане/продължителност) се смята за базово изискване само за аудио и видео материали. 
31

 Размерите на носителя се смятат за базово изискване, само в случаите, когато може да бъдат от значение за 

техническите средства, необходими за възпроизвеждане и др. (напр. дискети, касети и др.). 
32

 В базовия запис трябва да се включват толкова паралелни заглавия на серията, колкото библиографската 

агенция прецени за необходимо за ползвателите.  
33

 Сведенията за отговорност за серията се смятат за базово изискване само в случаите, в които заглавието на 

серията е недостатъчно за нейното идентифициране. 
34

 Забележка за формата на проявление се смята за базово изискване, само когато тя не може да се определи от 

други данни в записа. 
35

 Забележка за езика на проявлението се смята за базово изискване, само когато неговото лингвистично 

съдържание е от значение. 
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 ■ забележка за издание и библиографска история – продължение
36 

  
 ■ забележка за издание и библиографска история – приложение

37 
  

 ■ забележка за издание и библиографска история – допълнение
37 

  
 ■ забележка за издание и библиографска история – преработка 
 ■ забележка за издание и библиографска история – превод  

 
 ■ забележка за издание и библиографска история – основно произведение

37
 
 
  

 [МУ] забележка за издание и библиографска история – аранжимент (музика)  

 
 ■ забележка за описание на материала – средство

38 
 

 [РП] забележка за описание на материала – сгъвка (ръчно печатани книги) 
 [РП] забележка за описание на материала – количествена характеристика (ръчно 

печатани книги) 
 [МФ] забележка за описание на материала – коефициент на намаление (микроформи) 
 [ВП] забележка за описание на материала – формат за показване (визуални проекции) 
 [ЕР] забележка за системни изисквания (електронни ресурси)  

 
 ■ забележка, отнасяща се до подвързия и до достъпност – източник на разрешение за 

придобиване/достъп
39 

  

 
 ■ забележка за за ползване/ограничения на достъпа 
 [ЕР] забележка за режим на достъп – режим на достъп (електронни ресурси с 

отдалечен достъп) 
 [ЕР] забележка за режим на достъп – адрес за достъп (електронни ресурси с отдалечен 

достъп) 

 

Област на стандартния (или алтернативен) номер и условията за разпространение  
 ■  стандартен (или алтернативен) номер  

 

Организиращи елементи 

 

Точки за достъп – име  
 ■  точка(и) за достъп – име на лице(а) и/или колективен(ни) орган(и) с основна 

отговорност за произведението(ята) 
 ■  точка/и за достъп – име на лице(а) и/или колективен(ни) орган(и) с основна 

отговорност за проявлението/та 

 

Точки за достъп – заглавие  
 ■  Точка за достъп – заглавие на произведение(я) 
 ■ допълнение към унифицирано заглавие – език

40
 
 
  

 ■  допълнение към унифицирано заглавие – друга отличителна характеристика 
 [МУ] допълнение към унифицирано заглавие – средство за изпълнение (музика)

41 
  

                                                 
36

 Забележки за предшестващи/следващи произведения или проявления, приложения и допълнения се смятат за 

базово изискване, само когато връзката между тях е справочна. 
37

 Забележка за връзката между произведението и основното произведение се смята за базово изискване само в 

случаите, в които произведението е зависим компонент на основното произведение. 
38

 Физическото средство се смята за базово изискване само в случаите, когато може да бъде от значение за 

ползвателите (напр. филм на нитратна основа). 
39

 Източникът на разрешение за придобиване/достъп се смята за базово изискване само в случаите, в които е 

вероятно да бъде трудно придобиването на въплъщението от обикновени търговски източници. 
40

 Добавянето на език към унифицираното заглавие се смята за базово изискване, само когато допълнението е 

необходимо за разграничаване на много  проявления на едно и също произведение, които са на различни езици. 
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 [МУ] допълнение към унифицирано заглавие – цифрово означение (музика)
41

 
 [МУ] допълнение към унифицирано заглавие – тоналност (музика)

41 
  

 [МУ] допълнение към унифицирано заглавие – сведение за аранжимент (музика) 

 

Точки за достъп – серия 
 ■  точка за достъп за серията 

 

Предметни рубрики/класификационни индекси 
 ■  предметна рубрика(и) и/или класификационен(ни) индекс(и) за произведение(я) 

7.3.1. Приложение 

Прилагането на базовото изискване, както е посочено по-горе, предполага следното: 

1. Елемент от данни, определен като изискване за запис на базово ниво, трябва да се 

включва, само когато е приложим към описвания в записа обект (напр. когато в 

описваното въплъщение няма сведение за изданието, в записа не се включва сведение 

за изданието). 

2. Елемент с технически данни като координати за картографско изображение или обект 

или системни изисквания за електронен ресурс, макар да са определени като 

изискване за запис на базово ниво, може да се пропуснат, ако при разглеждане на 

обекта информацията не може да се определи лесно. 

3. Връзка от вида „цяло/част” (напр. връзката между произведение и серията, към която 

то принадлежи или между подчинена и основна част на произведение) е изискване за 

запис на базово ниво, само когато националната библиографска агенция пожелае да 

представи аналитично по-голямото произведение. Базовото изискване не означава че 

съставните части на всички произведения трябва да бъдат представяни аналитично. 

4. Ако базовите елементи от данни не са достатъчни за разграничаване на обекти със 

сходни характеристики, когато се наложи, може да се добавят допълнителни свързани 

с обекта елементи, както е посочено в колоната „идентифициране” от таблиците 6.1. 

до 6.4. 

Приема се също, че когато препоръчителното базово ниво на функционалност и 

изискванията за базови данни се прилагат като норма за включваните в националната 

библиография записи, не е наложително те да се приемат като абсолютно изискване. 

Допуска се, че националните библиографски агенции може да изберат да включват в 

националната библиография определени категории материали, които те разглеждат само 

като „регистрирани”. За тях може да се установи минимално ниво на функционалност и 

минимални изисквания за данни, които не съответстват на препоръчаните за базовото 

ниво на записа. По същата причина се приема, че националните библиографски агенции 

може да предпочетат да осигуряват по-пълно ниво на описание за определени категории 

материали. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
41

 Средството за изпълнение, цифровото означение и тоналността се смятат за базови изисквания само за 

музикални произведения с неиндивидуализирани заглавия, в които е посочена единствено музикалната форма 

(Симфония, Концерт и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

 

Съпоставяне на елементите от данни от ISBD, GARE и GSARE с логически атрибути 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

 

Структурата на това приложение съответства на Глава 4 – Атрибути. Всяка от частите  

отговаря на един от дефинираните в модела обекти и в нея са изброени всички свързани с 

него атрибути. За идентифициране на логическите атрибути (в получерен курсив) са 

използвани термините, употребени в Глава 4. Под заглавието с названието на всеки от 

логическите атрибути има списък на елементите от данни от ISBD, GARE и GSARE, които 

принадлежат към дефинирания обхват на атрибута.  

 

Термините, използвани за представяне на елементите от данни съответстват на названията, 

употребени в ISBD, GARE и GSARE. Когато обаче определението на елемент от данни, 

който принадлежи към логическия атрибут, има по-тесен смисъл от това на елемента от 

данни от ISBD, GARE или GSARE, към наименованието му е добавено определение, за да се 

означи по-точно видът на данните, регистрирани в него. Така например, под логическия 

атрибут „форма на произведение”, към елемента от данни от GARE „допълнение към 

унифицирано заглавие – други допълнения” в квадратни скоби е добавено определението 

„форма на произведение”, за да се означи, че елементът от данни отговаря на логическия 

атрибут, само когато съдържанието му означава формата на произведението.  

 

Освен елементите от данни от ISBD, GARE и GSARE, списъкът от елементи под всеки от 

логическите атрибути включва и полета с кодирани данни от формата UNIMARC, където 

това е приложимо. Полетата от UNIMARC, в които данните са представени в текстова 

форма, не са включени в списъците. Изброени са само допълнителните полета, които 

съдържат същите данни в кодирана форма. За всеки елемент от данни е дадено 

наименованието на полето в UNIMARC, след него в кръгли скоби са посочени номерът на 

полето, идентификаторът на подполе и позицията(ите) на символа(ите) в подполето, когато 

са приложими. Например, „Общи данни, свързани с обработката – код за предназначение 

(UNIMARC 100 a/17-19)” означава, че във формàта UNIMARC кодираната форма на данните 

за „аудитория, за която е предназначено” се регистрира в поле 100, подполе а, позиции на 

символите 17-19.   

 

1. Атрибути на произведение 

 

Заглавие на произведението 
 Точка за достъп унифицирано заглавие – заглавие на произведение (вкл. заглавие на 

част)  
 Основно заглавие (вкл. номер/название на част) 

 

Форма на произведение 
 Допълнение към унифицирано заглавие – други допълнения [форма на произведение]  
 Забележки за естеството, обхвата, литературната форма [и др.] – [забележка, отнасяща 

се до формата на произведение] 
 Поле за кодирани данни: книги – кодове за форма на съдържанието [и др.] 

(UNIMARC 105 a/4-7, 8, 9,11-12)  
 Поле за кодирани данни: периодични издания – код за вид на материала [и др.] 

(UNIMARC 110 a/3, 4-7)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – форма на картографската единица 

(UNIMARC 124 b)  
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 Поле за кодирани данни: звукозаписи – индикатор за литературен текст 

(UNIMARC 125 b)  
 Поле за кодирани данни: музикални изпълнения и партитури – форма на 

композицията (UNIMARC 128 a)  
 Поле за кодирани данни: старопечатни издания – кодове за форма на съдържанието [и 

др.] (UNIMARC 140 a/9-16, 17-18, 19) 

 

Дата на произведение 
 Допълнение към унифицираното заглавие – дата [на произведението] 

 

Друга отличителна характеристика 
 Допълнение към унифицираното заглавие – друго допълнение 

 

Предвидено завършване 
 [Недефиниран] 

 

Аудитория, за която е предназначено 
 Забележки, отнасящи се до ползване/насоченост – [забележка, отнасяща се до 

аудитория, за която е предназначено произведението]  
 Общи данни, свързани с обработката – код за предназначение (UNIMARC 100 a/17-19) 

 

Контекст на произведението 
 Забележки за естеството, обхвата, литературната форма [и др.] – [забележка, свързана 

с контекст] 

 

Средство за изпълнение (музикално произведение) 
 Допълнение към унифицирано заглавие – средство за изпълнение (за музика) 

 

Цифрово означение (музикално произведение) 
 Допълнение към унифицирано заглавие – цифрово означение (за музика) 

 

Тоналност (музикално произведение) 
 Допълнение към унифицирано заглавие – тоналност (за музика) 

 

Координати (картографско произведение) 
 Сведение за математически данни – [координати]  
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

координати]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – координати (UNIMARC 123 d-

g, i-m) 

 

Равноденствие (картографско произведение) 
 Сведение за математически данни – [равноденствие]  
 Забележки, отнасящи се до областта на математическите данни – [забележка, 

отнасяща се до равноденствие]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – равноденствие (UNIMARC 123n) 

 

 

2. Атрибути на проявление 

 

Заглавие на  проявление 
 [Недефиниран] 
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Форма на  проявление 
 Забележки за естеството, обхвата, литературната форма [и др.] – [забележка, отнасяща 

се до проявление] 

 

Дата на проявление 
 Допълнение към унифицирано заглавие – дата [на проявление]  
 Дата на публикуване, разпространяване и т.н. – [дата на получаване на авторско 

право, дата на звукозаписа и др.]  
 Забележки, отнасящи се до областта на публикуването, разпространяването и т.н. – 

[забележка, отнасяща се до дата на звукозаписа и др.]  
 Общи данни, свързани с обработката – дата на публикуване [дата на получаване на 

авторско право, дата на звукозаписа и др.] (UNIMARC 100 a/8-16) 

 

Език на проявление 
 Допълнение към унифицирано заглавие – език  
 Забележка за естеството, обхвата, литературната форма [и др.] – [забележка за език]  
 Кодове за езици (UNIMARC 101 a, d-j) 

 

Друга отличителна характеристика 
 Допълнение към унифицирано заглавие – други допълнения [версия, аранжимент (за 

музика) и др.] 

 

Възможност за разширяване на проявлението 
 [Недефиниран] 

 

Възможност за преработване на проявлението 
 [Недефиниран]  

 

Обем на проявлението 
 Обем на файл (електронен ресурс) – [брой на записи, оператори и др.]  
 Обем – [продължителност]  
 Забележки, отнасящи се до ... обем на файла – [забележка за брой на записи, 

оператори и др.]  
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – продължителност (UNIMARC 115 a/1-3)  
 Поле за кодирани данни: продължителност на звукозаписи (UNIMARC 127 a) 

 

Резюме на съдържанието 
 Забележки, отнасящи се до съдържанието – [списък на съдържанието]  
 Забележки, които предоставят резюме 

 

Контекст на проявлението 
 Забележка за естеството, обхвата, литературната форма [и др.] – [забележка, отнасяща 

се до контекста на формата на проявление] 

 

Критичен отзив за проявление 
 Забележка за естеството, обхвата, литературната форма [и др.]  – [забележка, 

отнасяща се до критичен отзив за проявлението] 

 

Ограничения за ползване на проявлението 
 Забележка, отнасяща се до ... достъпност – [забележка, отнасяща се до ограничения на 

ползването] 

Модел на означаване на последователните единици (периодично издание) 
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 [Недефиниран] 

 

Предвиждана редовност на излизане (периодично издание) 
 Сведение за периодичност – [регулярност]  
 Поле за кодирани данни: периодични издания – регулярност (UNIMARC 110 a/2) 

 

Предвиждана периодичност на излизане (периодично издание) 
 Сведение за периодичност – [периодичност] 
 Поле за кодирани данни: периодични издания – периодичност (UNIMARC 110 a/1) 

 

Вид на партитурата (нотирана музика) 
 Специфично сведение за нотирана музика – [вид на партитурата]  
 Паралелно специфично сведение за нотирана музика – [вид на партитурата]  
 Забележки за специфично сведение за нотирана музика - [Забележка, отнасяща се до 

вида на партитурата]  
 Поле за кодирани данни: видеозаписи и нотни издания – вид на партитурата 

(UNIMARC 125 a/0) 

 

Средство за изпълнение (нотирана музика или звукозапис) 
 Забележки за формата или средството за изпълнение – [забележка, отнасяща се до 

средството за изпълнение (за музика)] 
 Поле за кодирани данни: музикални изпълнения и партитури – инструменти или 

гласове (UNIMARC 128 b-c) 

 

Мащаб (картографско изображение/обект) 
 Сведение за математически данни – [мащаб]  
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

мащаб]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – вид на мащаба [и др.] 

(UNIMARC 123 a-c, h) 

 

Проекция (картографско изображение/обект) 
 Сведение за математически данни – [проекция]  
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

проекцията]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – картографска проекция 

(UNIMARC 120 a/7-8) 

 

Техника на представяне (картографско изображение/обект) 
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

техниката на представяне]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – физически характеристики 

(UNIMARC 121 a/0, 1-2)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – особености на изображението [и 

др.] (UNIMARC 124 a, c) 

 

Представяне на релефа (картографско изображение/обект) 
 Забележки, отнасящи се до съдържанието и темата – забележка, с обяснения на 

изобразяването на релеф 
 Поле за кодирани данни: картографски материали – кодове за релеф 

(UNIMARC 120 a/3-6) 
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Геодезични, вертикални измервания и измервания за геодезични мрежи (картографско 

изображение/обект) 
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

геодезично, вертикално измерване и измерване за геодезична мрежа]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – изравнение с геодезичната мрежа 

(UNIMARC 121 a/7)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – сфероид [и др.] (UNIMARC 131 a-

l) 

 

Техника на запис (изображение, получено чрез дистанционно измерване) 
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

техниката на запис] 
 Поле за кодирани данни: картографски материали – техника на записа 

(UNIMARC 124 g) 

 

Специална характеристика (изображение, получено чрез дистанционно измерване) 
 Забележки за областта на математическите данни – [забележка, отнасяща се до 

характеристиките на изображение, получено чрез дистанционно измерване]  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – височина на датчика [и др.] 

(UNIMARC 121 b/0-7)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – позиция на платформата [и др.] 

(UNIMARC 124 d-f) 

 

Техника (графично или проекционно изображение) 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

техниката] 
 Поле за кодирани данни: визуални проекции [и др.] – техника (UNIMARC 115 a/9) 

 

 

3. Атрибути на въплъщение 

 

Заглавие на въплъщението 
 Основно заглавие (вкл. номер/название на част)  
 Паралелно заглавие  
 Забележки за областта на заглавието и сведенията за отговорност – забележки, в които 

са дадени вариантни и транслитерирани заглавия  
 Ключово заглавие (периодични издания) 

 

Сведение за отговорност 
 Първо сведение за отговорност 
 Следващо сведение за отговорност 
 Забележки за областта на заглавието и сведенията за отговорност – забележки за 

сведенията за отговорност 

 

Означение на изданието/допълнителния тираж 
 Сведение за изданието  
 Паралелно сведение за изданието 
 Първо сведение за отговорност, отнасящо се до изданието  
 Следващо сведение за отговорност, отнасящо се до изданието  
 Допълнително сведение за изданието  
 Първо сведение за отговорност, свързано с допълнителното сведение за изданието  
 Следващо сведение за отговорност, свързано с допълнителното сведение за изданието 
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 Забележки за областта на изданието – [забележка, отнасяща се до означението за 

издание/допълнителен тираж] 

 

Място на публикуване/разпространяване 
 Първо място на публикуване и/или разпространяване  
 Следващо място на публикуване и/или разпространяване 
 Забележки за областта на публикуването, разпространяването и др. – [забележка, 

отнасяща се до мястото на произвеждане/разпространяване]  
 Кодове на страната на публикуване или производство (UNIMARC 102 a-b) 

 

Издател/разпространител 
 Име на издател и/или разпространител 
 Сведение за функцията на издател, разпространител и др. 
 Забележки за областта на публикуването, разпространяването и др. – [забележка, 

отнасяща се до издателя/разпространителя] 

 

Дата на публикуване/разпространяване 
 Дата на публикуване, разпространяване и др. 
 Забележки за областта на публикуването, разпространяването и др. – [забележка, 

отнасяща се до датата на публикуване/разпространяване] 
 Общи данни, свързани с обработката – дата на публикуване (UNIMARC 100 a/8-16) 

 

Производител 
 Място на произвеждане  
 Име на производител  
 Дата на произвеждане  
 Забележки за областта на публикуването, разпространяването и др. – [забележка, 

отнасяща се до производителя] 

 

Сведение за серия 
 Основно заглавие на серия  
 Паралелно заглавие на серия  
 Сведения за отговорност, отнасящи се до серията  
 Международен стандартен номер на периодично издание за серия  
 Номерация в серия  
 Номер и/или заглавие на подсерия  
 Паралелно заглавие на подсерия  
 Сведения за отговорност, отнасящи се до подсерията  
 Международен стандартен номер на периодично издание за подсерия  
 Номериране в подсерия 

 

Форма на носителя 
 Специфично означение за материал  
 Съпроводителен материал – [формат на носител за съпроводителен материал]  
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

формата на носителя]  
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – формат на разпространяване [и др.] 

(UNIMARC 115 a/6, 8, 11-14, 15)  
 Поле за кодирани данни: графични материали – специфично означение за материал 

(UNIMARC 116 a/0)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – форма на картографската единица 

(UNIMARC 124 b)  
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 Поле за кодирани данни: звукозаписи – форма на разпространение [и др.] 

(UNIMARC 126 a/0; b/0)  
 Поле за кодирани данни: микроформи – специфично означение за материал 

(UNIMARC 130 a/0) 

 

Обем на носителя 
 Обем на единицата 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до обема 

на носител] 

 

Физическо средство 
 Други физически подробности – [физическо средство]  
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

физическото средство]  
 Поле за кодирани данни: текстов материал – код за означаване на физическата 

характеристика на текста (UNIMARC 106 a)  
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – основа на емулсионния материал [и др.] 

(UNIMARC 115 a/17, 18; b/4, 6)  
 Поле за кодирани данни: графични материали – първична материална основа [и др.] 

(UNIMARC 116 a/1, 2)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали – физически носител 

(UNIMARC 121 a/3-4)  
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – вид на материала (UNIMARC 126 b/1)  
 Поле за кодирани данни: микроформи – емулсия на филма [и др.] 

(UNIMARC 130 a/8, 10)  
 Поле за кодирани данни: старопечатни издания – основен материал 

(UNIMARC 140 a/20, 21) 

 

Метод на записване 
 Други физически подробности [метод на записване]  
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до метода 

на записване]  
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – техника на записване (UNIMARC 126 a/13) 

 

Размери на носителя 
 Размери на носителя 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

размерите на носителя]  
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – ширина или размери (UNIMARC 115 a/7)  
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – размери [и др.] (UNIMARC 126 a/4, 5)  
 Поле за кодирани данни: микроформи – размери (UNIMARC 130 a/2) 

 

Идентификатор на формата на физическо представяне 
 Стандартен (или алтернативен) номер 

 

Източник на разрешение за придобиване/достъп 
 Условия за разпространяване и/или цена – [източник на разрешение за 

придобиване/достъп] 

 

Условия за разпространяване 
 Забележки, отнасящи се до подвързията и достъпността – [забележка за условията за 

разпространяване] 
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 Условия за разпространяване и/или цена – [условия за разпространяване] 

 

Ограничения на достъпа до въплъщението 
 Забележки, отнасящи се до ... разпространяване – [забележка, отнасяща се до 

ограничения на достъпа] 

 

Графика на шрифта (печатна книга) 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

графиката на шрифта] 

 

Размер на шрифта (печатна книга) 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до размера 

на шрифта] 

 

Сгъвка (ръчно печатана книга) 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

сгъвката] 

 

Колация (ръчно печатана книга) 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

колацията] 

 

Статус на публикуване (периодично издание) 
 Забележки, отнасящи се до областта на номерацията – [забележка, отнасяща се до 

прекъсване] 
 Общи данни, свързани с обработката – дата на публикуване (UNIMARC 100 a/8) 

 

Номерация (периодично издание) 
 Област на номерацията (периодични издания) 
 Забележки, отнасящи се до областта на номерацията 

 

Скорост на възпроизвеждане (звукозапис) 
 Други физически подробности – [скорост на възпроизвеждане] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, онтасяща се до 

скоростта на възпроизвеждане] 
 Поле за кодирани данни: видеозаписи – скорост (UNIMARC 126 a/1) 

 

Широчина на браздата (звукозапис) 
 Други физически подробности – [широчина на браздата] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

широчината на браздата] 
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – широчина на браздата (UNIMARC 126 a/3) 

 

Начин на нарязване (звукозапис) 
 Други физически подробности – [начин на нарязване] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до начина 

на нарязване] 
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – начин на нарязване (UNIMARC 126 b/2) 

 

Конфигурация на лентата (звукозапис) 
 Други физически подробности – [конфигурация на лентата] 
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 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

конфигурация на лентата] 
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – конфигурация на лентата (UNIMARC 126 a/6) 

 

Вид на звука (звукозапис) 
 Други физически подробности – [вид на звука] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до вида на 

звука] 
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – вид на звука (UNIMARC 126 a/2) 

 

Специална характеристика на възпроизвеждането (звукозапис) 
 Други физически подробности – [специална характеристика на възпроизвеждането] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

специалната характеристика на възпроизвеждането] 
 Поле за кодирани данни: звукозаписи – специална характеристика на 

възпроизвеждането (UNIMARC 126 a/14) 

 

Цвят (изображение) 
 Други физически подробности – [цвят]  
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до цвета]  
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – индикатор за цвят (UNIMARC 115 a/4)  
 Поле за кодирани данни: графични материали – цвят (UNIMARC 116 a/3)  
 Поле за кодирани данни: картографски материали (UNIMARC 120 a/0)  
 Поле за кодирани данни: микроформи – цвят (UNIMARC 130 a/7) 

 

Коефициент на намаление (микроформа) 
 Други физически подробности – [коефициент на намаление] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

коефициент на намаление] 
 Поле за кодирани данни: микроформи – коефициент на намаление 

(UNIMARC 130 a/3, 4-6) 

 

Полярност (микроформа или визуална проекция) 
 Други физически подробности – [полярност] 
 Поле за кодирани данни: микроформи – полярност (UNIMARC 130 a/1) 

 

Поколение (микроформа или визуална проекция)  
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до 

поколение] 
 Поле за кодирани данни: микроформи – поколение (UNIMARC 130 a/9) 

 

Формат на представяне (визуална проекция) 
 Други физически подробности – [формат на представяне] 
 Забележки за областта на физическото описание – [забележка, отнасяща се до формат 

на представяне] 
 Поле за кодирани данни: видеоматериали – формат за представяне [и др.] 

(UNIMARC 115 a/10, 16, 19) 

 

Системни изисквания (електронен ресурс) 
 Забележки за системни изисквания 
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Характеристики на файла (електронен ресурс) 
 Забележки, отнасящи се до ... други характеристики на файла 

 

Режим на достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп) 
 Забележки, отнасящи се до режим на достъп – [режим на достъп] 

 

Адрес за достъп (електронен ресурс с отдалечен достъп) 
 Забележки, отнасящи се до режим на достъп – [адрес за достъп] 

 

 

4. Атрибути на единица 

 

Идентификатор на единица 
 [Недефиниран] 

 

Фингърпринт 
 Стандартен (или алтернативен) номер – [фингърпринт] 

 

Произход на единицата 
 Забележка, отнасяща се до описвания екземпляр – [забележка за произход] 

 

Бележки/надписи 
 Забележка, отнасяща се до описвания екземпляр – [забележка за бележки/надписи] 

 

Участие в изложби 
 [Недефиниран] 

 

Състояние на единицата 
 Поле за кодирани данни: старопечатни издания – кодове за състоянието на 

подвързията и книжното тяло (UNIMARC 141 a/5, 6-7) 

 

Извършена консервация 
 [Недефиниран] 

 

Планирана консервация 
 [Недефиниран] 

 

Ограничение на достъпа до единицата  
 [Недефиниран] 

 

 

5. Атрибути на лице 

 

Име на лице 
 Точка за достъп – име на лице – поделементи на името 

 

Дати на лице 
 Допълнения към името – дати на раждане, смърт и др. 

 

Титла на лице 
 Допълнения към името – благородническа титла, почетно звание, адрес и др. 
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Друго означение, свързано с лицето 
 Допълнения към името – други допълнения 

 

 

6. Атрибути на колективен орган 

 

Наименование на колективния орган 
 Точка за достъп – наименование на колективен орган – поделементи на 

наименованието 

 

Номер, свързан с колективния орган 
 Допълнение /пояснение – номер [на конференция и др.] 

 

Място, свързано с колективния орган 
 Допълнение /пояснение – географско название [място на конференция и др.] 

 

Дата, свързана с колективния орган 
 Допълнение /пояснение – дата [на конференция и др.] 

 

Друго означение, свързано с колективния орган 
 Допълнение /пояснение – вид на органа [и др.] 

 

 

7. Атрибути на понятие 

 

Термин за понятието 
 Тематична предметна рубрика – предметен термин [понятие] 
 Класификационен индекс 

 

 

8. Атрибути на предмет 

 

Термин за предмета 
 Тематична предметна рубрика – предметен термин [предмет] 
 Класификационен индекс 

 

 

9. Атрибути на събитие 

 

Термин за събитието 
 Тематична предметна рубрика – предметен термин [събитие] 
 Класификационен индекс 

 

 

10. Атрибути на място 

 

Термин за място 
 Географска предметна рубрика – предметен термин [място] 
 Класификационен индекс 

 

 




