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ОСОБЕНОСТИ 

  Некнижни издания 



Стандарти ? 

• Международен стандарт за библиографско описание на 

некнижни материали (ББИА) 

• ISBD (NBM): International Standard Bibliographical Description of 

Nonbook Materials, 1987 

• Стандартът е преведен и адаптиран от Виолета Людсканова. 

Той е обсъден и приет от Техническия комитет по архивна, 

библиотечна и информационна дейности към Държавната 

агенция по стандартизация и метрология (ТК16).  

• “Проблемът е свързан със стандарта, който все още се 

използва в нашите библиотеки. 

• Стандартът за електронни ресурси, както и този за некнижни 

издания, вече е част от консолидираното издание на ISBD и не 

се прилага като отделен нормативен документ”. 



Стандарти ? 

• На 19 април 2012 г. в офиса на ББИА беше 

представена "ISBD Международен стандарт за 

библиографско описание: Консолидирано издание". 

• Обстойна рецензия за книгата представи Татяна 

Янакиева, като подчерта важността на този стандарт 

за работата на каталогизаторите в България и 

обърна внимание на предизвикателствата, които 

поставя пред тях. Свои впечатления за трудностите 

при работата с текста споделиха преводачът – 

Александра Дипчикова и научният редактор – 

Виолета Людсканова. 



Видове документи 

• По норматив : звукозаписни, 

видеозаписи, отделни карти, глобуси, 

отделни репродукции и картини, нотни 

свитъци 

• Реално в библиотеките: 

– В общия каталог на книгите 

– В комбинация с нотните издания, 

оформени като книги 

– В самостоятелна база 



Аналитично разкриване 

• В отделна база 

• В базата на Некнижни издания в 

Съдържание – неструктуриран текст 

• В базата на Некнижни издания в 

Съдържание – структуриран текст : 

Заглавие, Подзаглавни данни, 

Авторска отговорност в прав ред, 

Физическа характеристика.  

 



Данните 

• Множество от отделни произведения 

• Множество имена с посочване или не на 

авторска отговорност 

• Множество форми на имената на множество 

езици 

• Особености при описание на физическата 

характеристика 

• Допълнителни характеристики 

• Жанр или Форма на произведението 

• Аналитично разкриване 

 



НЕКНИЖНИТЕ ИЗДАНИЯ 

 В E-LIB PRIMA 



Интегриране 

• Общ вход 

• Инвентиране, КДБФ 

• Статистика на инвентиране и обработка 

• Статистика на обслужване 

• Общ интерфейс – въвеждане 

(самостоятелно, многотомно), търсене, 

преглед 

 

 







 



 



 



Категория 

 



 



Характеристика 



Класификационни данни 



Допълнителни данни 



Таб БО на части 



Екземпляри 



АНАЛИТИЧНО ОПИСАНИЕ 



 



 



 



Аналитично съдържание 



 



 



Връзка към аналитичното БО 



Таб Допълнителни данни в 

аналитичното описание 



Търсене в Аналитичните БО 



20-ти юбилеен семинар на 

СофтЛиб 

15-17 октомври 2018, 

Велико Търново 
Благодаря за вниманието 

Юрия Сматракалева 


