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UNIMARC bibliografinių įrašų formato 

glausta versija  
 

TURINYS 
 

ĮRAŠO ETIKETĖ 

 

0-- IDENTIFIKACIJOS BLOKAS 

001 Įrašo identifikatorius 

003 Nuolatinis įrašo identifikatorius 

005 Versijos identifikatorius 

010 Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN) 

011 Tarptautinis standartinis serialinio ištekliaus numeris (ISSN) 

012 Identifikuojanti žyma (fingerprintas) 

013 Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN)  

014 Straipsnio identifikatorius 

015 Tarptautinis standartinis techninės ataskaitos numeris (ISRN) 

016 Tarptautinis standartinis muzikos įrašo kodas (ISRC) 

017 Kitas standartinis identifikatorius 

018 [Rezervuotas kitam tarptautiniam standartiniam numeriui]  

020 Nacionalinės bibliografijos numeris 

021 Privalomojo egzemplioriaus numeris 

022 Vyriausybinio leidinio numeris  

033 Kitos sistemos nuolatinis įrašo identifikatorius 

035 Kitos sistemos kontrolinis numeris 

036 Muzikos incipitas 

040 CODEN  

071 Leidėjo numeris  

072 Universalus produkto kodas (UPC) 

073 Tarptautinis prekės numeris (EAN) 

 

1-- KODUOTOS INFORMACIJOS BLOKAS 

100 Bendrai tvarkomi duomenys  

101 Ištekliaus kalba  

102 Išleidimo arba pagaminimo šalis 

105 Koduotų duomenų laukas: tekstinė kalbinė medžiaga, monografinė 

106 Koduotų duomenų laukas: ištekliaus forma 

110 Koduotų duomenų laukas: tęsiamieji ištekliai 

115 Koduotų duomenų laukas: regimoji projekcija, vaizdo įrašai ir filmai 

116 Koduotų duomenų laukas: grafika  

117 Koduotų duomenų laukas: trimačiai dirbtiniai objektai ir realijos 

120 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – bendrieji duomenys 

121 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – fizinės savybės 

122 Koduotų duomenų laukas: laikotarpis, atskleidžiamas ištekliaus turinyje 

123 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – mastelis ir koordinatės 

124 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – specifinis ištekliaus apibūdinimas 

125 Koduotų duomenų laukas: garso įrašai ir natų leidiniai 
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126 Koduotų duomenų laukas: garso įrašai – fizinės savybės 

127 Koduotų duomenų laukas: garso įrašų ir natų leidinių (muzikos atlikimo) trukmė 

128 Koduotų duomenų laukas: muzikos kūrinio forma ir tonacija arba dermė 

130 Koduotų duomenų laukas: mikroformos – fizinės savybės 

131 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – geodeziniai, tinklelio ir vertikalieji 

matavimai 

135 Koduotų duomenų laukas: elektroniniai ištekliai 

140 Koduotų duomenų laukas: senieji (antikvariniai) leidiniai – bendrieji duomenys 

141 Koduotų duomenų laukas – egzemplioriaus specifinės savybės 

145 Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės [nebetaikomas] 

146 Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės 

181 Koduotų duomenų laukas – turinio forma 

182 Koduotų duomenų laukas – priemonės tipas 

183 Koduotų duomenų laukas – laikmenos tipas  

 

2-- APRAŠOMOSIOS INFORMACIJOS BLOKAS 

200 Antraštė ir atsakomybės duomenys 

203 Turinio forma ir priemonės tipas 

205 Laidos duomenys 

206 Specialioji sritis: kartografiniai ištekliai – matematiniai duomenys 

207 Specialioji sritis: tęsiamieji ištekliai – numeracija 

208 Specialioji sritis: natų leidinių specialieji duomenys 

210 Išleidimas, platinimas ir t. t. 

211 Numatoma išleidimo data 

215 Fiziniai duomenys 

225 Serija 

230 Specialioji sritis: elektroninio ištekliaus charakteristikos 

251 Medžiagos sąranga ir išdėstymas 

283 Laikmenos tipas 
 

3-- PASTABŲ BLOKAS 

300 Bendroji pastaba 

301 Pastabos apie identifikacinius numerius 

302 Pastabos apie koduotą informaciją 

303 Bendrosios pastabos apie aprašomąją informaciją  

304 Pastabos apie antraštę ir atsakomybės duomenis 

305 Pastabos apie laidą ir bibliografinę istoriją 

306 Pastabos apie išleidimą, platinimą ir t. t. 

307 Pastabos apie fizinius duomenis 

308 Pastabos apie seriją  

310 Pastabos apie įrišimą ir įsigijimą  

311 Pastabos apie ryšio laukus 

312 Pastabos apie susijusias antraštes 

313 Pastabos apie dalykinę paiešką 

314 Pastabos apie atsakomybę 

315 Pastabos apie specialiuosius duomenis 

316 Pastaba apie turimą egzempliorių  

317 Kilmės pastaba  
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318 Priežiūros pastaba  

320 Vidinių bibliografijos rodyklių / rodyklių pastaba 

321 Išorinių rodyklių / referatų / nuorodų pastaba 

322 Pastaba apie kūrybinę grupę (projekcinė ir vaizdo medžiaga bei garso įrašai) 

323 Pastaba apie atlikėjus (projekcinė ir vaizdo medžiaga bei garso įrašai) 

324 Originalo versijos pastaba  

325 Reprodukcijos pastaba  

326 Periodiškumo pastaba (tęsiamieji ištekliai)  

327 Pastaba apie turinį 

328 Disertacijos (mokslinio darbo) pastaba  

330 Santrauka arba referatas  

332 Pasirinkta nuorodos į aprašytą dokumentą forma  

333 Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba  

334 Apdovanojimų pastaba 

335 Pastabos apie originalo / reprodukcijos buvimo vietą 

336 Elektroninio ištekliaus tipo pastaba  

337 Sistemos reikalavimų pastaba (elektroniniai ištekliai) 

345 Informacinė komplektavimo pastaba 

371 Informacijos paslaugų nuostatų pastabos 

 

4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 
410 Serija 

411 Serijėlė 

412 Ištraukos arba atspaudo šaltinis 

413 Ištrauka arba atspaudas 

421 Priedas 

422 Kieno priedas 

423 Išleista su 

424 Naujinys  

425 Ką atnaujina  

430 Ką tęsia 

431 Ką iš dalies tęsia 

432 Ką pakeičia 

433 Ką iš dalies pakeičia 

434 Kas prijungta 

435 Kas iš dalies prijungta 

436 Sudaryta sujungus 

437 Atsiskyrė nuo 

440 Kas tęsia 

441 Kas iš dalies tęsia 

442 Kas pakeičia 

443 Kas iš dalies pakeičia 

444 Prijungta prie 

445 Iš dalies prijungta prie 

446 Suskaidyta į 

447 Sujungta su xxx; tapo xxx 

448 Pakeista atgal į  

451 Kita laida toje pačioje laikmenoje 
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452 Kita laida kitoje laikmenoje 

453 Vertimas 

454 Versta iš 

455 Reprodukcija iš 

456 Reprodukcija 

461 Aibė 

462 Poaibis 

463 Vienetas 

464 Vieneto-analizinis lygmuo 

470 Recenzuojamas išteklius 

481 Kartu įrišta 

482 Įrišta su 

488 Kitais ryšiais susiję kūriniai 

 

5-- SUSIJUSIŲ ANTRAŠČIŲ BLOKAS 
500 Aprobuotas kreipties elementas – antraštė 

501 Bendroji unifikuota antraštė 

503 Unifikuotas sutartinis pradmuo 

506 Aprobuotas kreipties elementas – kūrinio identifikavimas 

507 Aprobuotas kreipties elementas – išraiškos identifikavimas (laikinas) 

510 Gretutinė pagrindinė antraštė 

511 Vidinė antraštė 

512 Viršelio antraštė 

513 Antraštė papildomame antraštiniame puslapyje 

514 Prieštekstinė antraštė 

515 Puslapinė antraštė 

516 Nugarėlės antraštė 

517 Kiti antraštės variantai 

518 Antraštė dabartine rašyba 

520 Ankstesnė antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

530 Registracinė antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

531 Sutrumpinta antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

532 Išplėstinė antraštė 

540 Kataloguotojo sudaryta papildoma antraštė 

541 Kataloguotojo pateiktas antraštės vertimas 

545 Skyriaus antraštė 

560 Dirbtinė antraštė 

576 Vardas / aprobuotas kreipties elementas – kūrinio identifikavimas 

577 Vardas / aprobuotas kreipties elementas – išraiškos identifikavimas (laikinas) 

 

6-- DALYKINĖS ANALIZĖS IR BIBLIOGRAFINĖS ISTORIJOS BLOKAS 
600 Asmens vardas, naudojamas kaip dalykas 

601 Kolektyvo vardas, naudojamas kaip dalykas  

602 Giminės vardas, naudojamas kaip dalykas  

604 Vardas ir antraštė, naudojama kaip dalykas 

605 Antraštė, naudojama kaip dalykas 

606 Temos pavadinimas, naudojamas kaip dalykas 

607 Vietovardis, naudojamas kaip dalykas 
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608 Forma, žanras arba fiziniai požymiai 

610 Nekontroliuojami dalykiniai terminai 

615 Dalyko kategorija (laikinas) 

616 Prekės ženklas, naudojama kaip dalykas  

617 Hierarchinis vietovardis, naudojamas kaip dalykas 

620 Išleidimo, atlikimo ir t. t. vieta ir data kaip paieškos elementas 

621 Kilmės vieta ir data 

660 Geografinio regiono kodas 

661 Laikotarpio kodas 

670 PRECIS 

675 Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDC) 

676 Dewey dešimtainė klasifikacija (DDC) 

680 Kongreso bibliotekos klasifikacija 

686 Kitų klasifikacijų indeksai 
 

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

700 Asmens vardas – pirminė atsakomybė 

701 Asmens vardas – alternatyvi atsakomybė 

702 Asmens vardas – antrinė atsakomybė 

703 Asmens vardas – kilmė arba nuosavybė 

710 Kolektyvo vardas – pirminė atsakomybė 

711 Kolektyvo vardas – alternatyvi atsakomybė 

712 Kolektyvo vardas – antrinė atsakomybė 

713 Kolektyvo vardas – kilmė arba nuosavybė 

716 Prekės ženklas 

720 Giminės vardas – pirminė atsakomybė 

721 Giminės vardas – alternatyvi atsakomybė 

722 Giminės vardas – antrinė atsakomybė 

723 Giminės vardas – kilmė arba nuosavybė (naujas) 

730 Vardas - atsakomybė 

740 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – pirminė atsakomybė 

741 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – alternatyvi atsakomybė 

742 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – antrinė atsakomybė 

 

8-- TARPTAUTINIO NAUDOJIMO BLOKAS 
801 Įrašo šaltinis 

802 ISSN agentūra 

830 Bendroji kataloguotojo pastaba 

850 Dokumentą turinti įstaiga 

852 Vieta ir šifras 

856 Elektroninė vieta ir kreiptis 

886 Duomenys, nekonvertuojami iš pirminio formato 

 

9-- NACIONALINIŲ REIKMIŲ BLOKAS 
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[Laukai nėra privalomi, nebent jie nurodyti kaip privalomi] 

 

 

ĮRAŠO ETIKETĖ (privaloma, nepasikartojanti) 
 

0–4 Įrašo ilgis 

 

5 Įrašo būklė 

c = pataisytas įrašas 

d = pašalintas įrašas 

n = naujas įrašas 

o = anksčiau sudarytas aukštesnio lygmens įrašas 

p = anksčiau sudarytas nebaigtas leidybinio katalogavimo, t. y. CIP įrašas 

 

6–9 Taikymo kodai 
 

6 Įrašo tipas 

a = tekstinė kalbinė medžiaga, išskyrus rankraščius 

b = tekstinė kalbinė medžiaga, rankraščiai 

c = muzikos partitūros, išskyrus rankraščius 

d = muzikos partitūros, rankraščiai 

e = kartografinė medžiaga, išskyrus rankraščius 

f = kartografinė medžiaga, rankraščiai 

g = projekcinė ir vaizdo medžiaga (filmai, diafilmai, skaidrės, vaizdo įrašai) 

i = garso įrašai, ne muzikos atlikimas  

j = garso įrašai, muzikos atlikimas  

k = dvimatė grafika (paveikslai, piešiniai ir t. t.) 

l = elektroniniai ištekliai 

m = multimedija 

r = trimačiai dirbtiniai objektai ir realijos 

 

7 Bibliografinis lygmuo 

a = analizinis (sudedamoji dalis) 

i = integruojamasis išteklius (naujinamieji pakaitiniai lapai, duomenų bazė ir naujinamos 

žiniatinklio svetainės)  

m = monografija  

s = serialinis išteklius  

c = rinkinys 

 

8 Hierarchinio lygmens kodas 

# = (tarpas) – hierarchinis ryšys neapibrėžtas 

0 = hierarchinio ryšio nėra 

1 = aukščiausiojo lygmens įrašas 

2 = įrašas, priklausantis aukščiausiajam lygmeniui (visi žemesni lygmenys) 

 

9 Apskaitos tipas 

Medžiagos tvarkymo ir aprašymo specialus būdas (jei toks yra). Naudojami šie kodai: 

# = (tarpas) – neapibrėžtas 
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a = archyvo apskaitos tipas  

Įrašas parengtas laikantis archyvuose taikomų taisyklių 

m = muziejaus apskaitos tipas  

Įrašas parengtas laikantis muziejuose taikomų taisyklių 

 

10 Indikatoriaus ilgis = 2 

 

11 Polaukio identifikatoriaus ilgis = 2 

 

12–16 Bazinis duomenų adresas 

 

17–19 Papildomas įrašo apibūdinimas 

 

17 Kodavimo lygmuo 

# = (tarpas) išsamus lygmuo 

1 = polygmenis 1. Kataloguojamas išteklius nenagrinėtas įrašo kūrimo metu prieš jį 

įtraukiant į kompiuterinę duomenų bazę 

2 = polygmenis 2. Įrašas yra leidybinio katalogavimo (t. y. CIP) 

3 = polygmenis 3. Išteklius nevisiškai sukataloguotas 

 

18 Aprašomojo katalogavimo forma 

 # = (tarpas) įrašas išsamia ISBD forma 

 i = įrašas iš dalies arba neišsamia ISBD forma 

 n = įrašas ne ISBD forma 

 

19 Neapibrėžta (#) 

 

20–23 Žinyno žemėlapis 

 

20 ,,Lauko ilgio“ ilgis = 4 

 

21 ,,Pradinės simbolio pozicijos“ ilgis = 5 

 

22 „Taikymo sąlygotos dalies“ ilgis= 0 

 

23 Neapibrėžta (#) 

 

Susiję laukai 
Kitose UNIMARC vietose įrašo etiketės duomenų elementų nėra. 

 

 

0-- IDENTIFIKACIJOS BLOKAS 
 

001 Įrašo identifikatorius 

003 Nuolatinis įrašo identifikatorius 

005 Versijos identifikatorius 

010 Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN) 

011 Tarptautinis standartinis serialinio ištekliaus numeris (ISSN) 
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012 Identifikuojanti žyma (fingerprintas) 

013 Tarptautinis standartinis muzikos leidinio numeris (ISMN)  

014 Straipsnio identifikatorius 

015 Tarptautinis standartinis techninės ataskaitos numeris (ISRN) 

016 Tarptautinis standartinis muzikos įrašo kodas (ISRC) 

017 Kitas standartinis identifikatorius 

018 [Rezervuotas kitam tarptautiniam standartiniam numeriui] 

020 Nacionalinės bibliografijos numeris 

021 Privalomojo egzemplioriaus numeris 

022 Vyriausybinio leidinio numeris  

033 Kitos sistemos Nuolatinis įrašo identifikatorius  

035 Kitos sistemos kontrolinis numeris 

036 Muzikos incipitas 

040 CODEN  

071 Leidėjo numeris  

072 Universalus produkto kodas (UPC) 

073 Tarptautinis prekės numeris (EAN) 

 

 

001 ĮRAŠO IDENTIFIKATORIUS (privalomas, nepasikartojantis)  

 

001 Laukas yra privalomas kiekvienam įrašui. Kiti laukai naudojami, kai yra duomenų. 

 

Indikatoriai 

Pagal ISO 2709 šis laukas indikatorių neturi. 

 

Polaukiai 

Pagal ISO 2709 šis laukas polaukių neturi. 

 

Susiję laukai 

Įrašą kurianti tarnyba gali naudoti kitus identifikacinius numerius, tokius kaip ISBN arba 

nacionalinės bibliografijos numeris. 

 

 

003 NUOLATINIS ĮRAŠO IDENTIFIKATORIUS (nepasikartojantis) 
 

Indikatoriai 

Pagal ISO 2709 šis laukas indikatorių neturi. 

 

Polaukiai 

Pagal ISO 2709 šis laukas polaukių neturi. 

 

Susiję laukai 

001 ĮRAŠO IDENTIFIKATORIUS 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

005 VERSIJOS IDENTIFIKATORIUS (neprivalomas, rekomenduojamas, nepasikartojantis) 
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Indikatoriai 

Pagal ISO 2709 laukas indikatorių neturi.  

Polaukiai 

Pagal ISO 2709 laukas polaukių identifikatorių neturi. 

 

Susiję laukai 

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, įrašymo į failą data (simbolių 0–7 pozicijos) 

801 ĮRAŠO ŠALTINIS, polaukis $c Atlikimo data  

 

 

010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) (pasikartojantis, kai 

įraše yra daugiau negu vienas galiojantis ISBN) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Numeris (ISBN) (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (pasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas ISBN (pasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (nepasikartojantis)  

 

Susiję laukai 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

013 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS LEIDINIO NUMERIS (ISMN) 

 

 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

(pasikartojantis, kai įrašas apima daugiau negu vieną tęsiamojo ištekliaus antraštę arba laikmeną) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Svarbos lygio indikatorius 

# Lygmuo neapibrėžtas / netaikoma 

0 Tarptautinės arba nacionalinės svarbos tęsiamasis išteklius 

1 Vietinės svarbos tęsiamasis išteklius  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Numeris (ISSN) (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (pasikartojantis) 

$f ISSN-L arba siejamasis ISSN (nepasikartojantis) 

$g Pašalintas ISSN-L (pasikartojantis) 

$y Paįalintas ISSN (pasikartojantis) 

$z Klaidingas ISSN arba ISSN-L (pasikartojantis) 
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Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

013 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS LEIDINIO NUMERIS (ISMN) 

040 CODEN 

225 SERIJA 

530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ  

4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 

 

 

012 IDENTIFIKUOJANTI ŽYMA (fingerprintas) (rekomenduojamas, pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Identifikuojanti žyma (fingerprintas) (nepasikartojantis) 

$2 Identifikuojančios žymos sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

301 PASTABOS APIE IDENTIFIKACINIUS NUMERIUS 

 

 

013 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS LEIDINIO NUMERIS (ISMN) 

(pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Numeris (ISMN) (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas ISMN (pasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

 

 

014 STRAIPSNIO IDENTIFIKATORIUS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 
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Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Straipsnio identifikatorius (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas straipsnio identifikatorius (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
Nėra 

 

 

015 TARPTAUTINIS STANDARTINIS TECHNINĖS ATASKAITOS NUMERIS (ISRN) 

(pasikartojantis) 
 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Numeris (ISRN) (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Pašalintas / negaliojantis / klaidingas ISRN (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

014 STRAIPSNIO IDENTIFIKATORIUS 

040 CODEN 

 

 

016 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS ĮRAŠO KODAS (ISRC) 

(pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Numeris (ISRC) (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina [nebenaudojamas] 

$z Klaidingas ISRC (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

071 LEIDĖJO NUMERIS  
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073 TARPTAUTINIS PREKĖS NUMERIS (EAN) 

 

 

017 KITAS STANDARTINIS IDENTIFIKATORIUS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Standartinio numerio arba kodo tipas 

 7 Šaltinis, apibrėžtas polaukyje $2 

 8 Standartinio numerio tipas neapibrėžtas 

Indikatorius 2: Skirtumų indikatorius 

 Antroje indikatoriaus pozicijoje pateikiama reikšmė parodo, ar skiriasi skenuotas numeris 

 arba kodas nuo to paties numerio arba kodo matomo plika akimi. 

 0 Informacija nepateikta 

 1 Nesiskiria 

 2 Skiriasi 

 

Polaukiai 
$a Standartinis numeris (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris arba kodas (pasikartojantis) 

$2 Kodo šaltinis (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

013 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS LEIDINIO NUMERIS (ISMN) 

014 STRAIPSNIO IDENTIFIKATORIUS 

020 NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS NUMERIS 

021 PRIVALOMOJO EGZEMPLIORIAUS NUMERIS 

022 VYRIAUSYBINIO LEIDINIO NUMERIS 

040 CODEN 

071 LEIDĖJO NUMERIS 

072 UNIVERSALUS PRODUKTO NUMERIS (UPC) 

073 TARPTAUTINIS PREKĖS NUMERIS (EAN) 

 

 

020 NACIONALINĖS BIBLIOGRAFIJOS NUMERIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Šalies kodas (nepasikartojantis) 

$b Numeris (įrašo numeris nacionalinėje bibliografijoje) (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris (pasikartojantis) 
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Susiję laukai 
Nėra 

 

 

021 PRIVALOMOJO EGZEMPLIORIAUS NUMERIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Šalies kodas (nepasikartojantis) 

$b Numeris (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
Nėra 

 

 

022 VYRIAUSYBINIO LEIDINIO NUMERIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Šalies kodas (nepasikartojantis) 

$b Numeris (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, vyriausybinio leidinio kodas (simbolio 20 pozicija) 

 

 

033 KITOS SISTEMOS NUOLATINIS ĮRAŠO IDENTIFIKATORIUS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Nuolatinis įrašo identifikatorius (privalomas, jei naudojamas laukas) 

$z Pašalintas arba negaliojantis nuolatinis įrašo identifikatorius (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
035 KITOS SISTEMOS KONTROLINIS NUMERIS 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 
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035 KITOS SISTEMOS KONTROLINIS NUMERIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 
 

Polaukiai 
$a Sistemos kontrolinis numeris (nepasikartojantis) 

$z Pašalintas arba negaliojantis kontrolinis numeris (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
001 ĮRAŠO IDENTIFIKATORIUS 

 

 

036 MUZIKOS KŪRINIO INCIPITAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Kūrinio numeris (privalomas, nepasikartojantis) 

$b Kūrinio dalies numeris (privalomas, nepasikartojantis) 

$c Incipito numeris (privalomas, nepasikartojantis) 

$d Balsas ir (arba) instrumentas 

(privalomas, jei 036 lauko $p polaukis užpildytas, nepasikartojantis) 

$e Vaidmuo (nepasikartojantis) 

$f Kūrinio dalies antraštė (nepasikartojantis) 

$g Tonacija arba dermė (nepasikartojantis) 

$m Raktas (privalomas, jei 036 lauko $p polaukis užpildytas; priešingu atveju paliekamas 

tuščias, nepasikartojantis) 

$n Tonacijos ženklas (nepasikartojantis) 

$o Takto trukmė (nepasikartojantis) 

$p Muzikos notacija (nepasikartojantis) 

$q Komentarai (laisvo teksto) (pasikartojantis) 

$r Koduota pastaba (1 simbolio, nepasikartojantis) 

$t Teksto incipitas (pasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (pasikartojantis) 

$z Teksto kalba (3 simbolio, pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas muzikos notacijai (2 simbolių, privalomas jei 036 lauko $p polaukis 

užpildytas, nepasikartojantis) 

pe = plaine & easie kodas 

da = DARMS kodas 
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040 CODEN (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
 

Polaukiai 

$a CODEN (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas CODEN (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

 

 

071 LEIDĖJO NUMERIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Leidėjo numerio tipas 

0 Garso įrašas: vieneto numeris 

1 Garso įrašas: matricos numeris 

2 Natų leidinys: spaudos formos numeris 

3 Natų leidinys: kitas leidėjo numeris 

4 Vaizdo įrašo numeris 

5 Kito tipo leidėjo numeris  

6 Elektroninio ištekliaus numeris (pvz., CD-ROM) 

Indikatorius 2: Pastabos indikatorius 

0 Pastaba nebus sukurta  

1 Pastaba bus sukurta  
 

Polaukiai 

$a Leidėjo numeris (nepasikartojantis) 

$b Šaltinis (nepasikartojantis) 

$c Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas leidėjo numeris (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

013 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS LEIDINIO NUMERIS (ISMN) 

015 TARPTAUTINIS STANDARTINIS TECHNINĖS ATASKAITOS NUMERIS (ISRN) 

016 TARPTAUTINIS STANDARTINIS MUZIKOS ĮRAŠO KODAS (ISRC) 

017 KITAS STANDARTINIS IDENTIFIKATORIUS 

301 PASTABOS APIE IDENTIFIKACINIUS NUMERIUS 
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072 UNIVERSALUS PRODUKTO KODAS (UPC) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Skirtumų indikatorius 

Antroje indikatoriaus pozicijoje pateikiama reikšmė parodo, ar skiriasi skenuotas numeris arba 

kodas nuo to paties numerio arba kodo matomo plika akimi. 

0 Informacija nepateikta 

1 Nesiskiria 

2 Skiriasi 

 

Polaukiai 

$a Standartinis numeris (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$c Papildomi kodai, pateikiami po standartinio numerio arba kodų (nepasikartojantis)  

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris arba kodas (pasikartojantis)  

 

Susiję laukai 

010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

 

 

073 TARPTAUTINIS PREKĖS NUMERIS (EAN) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Skirtumų indikatorius 

Antroje indikatoriaus pozicijoje pateikiama reikšmė parodo, ar skiriasi skenuotas numeris arba 

kodas nuo to paties numerio arba kodo, matomo plika akimi. 

0 Informacija nepateikta 

1 Nesiskiria 

2 Skiriasi 

 

Polaukiai 
$a Standartinis numeris (nepasikartojantis) 

$b Paaiškinimas (nepasikartojantis) 

$c Papildomi kodai, pateikiami po standartinio numerio arba kodo (nepasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos ir (arba) kaina (nepasikartojantis) 

$z Klaidingas numeris arba kodas (pasikartojantis)  

 

Susiję laukai 
010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 
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1-- KODUOTOS INFORMACIJOS BLOKAS 
 

100 Bendrai tvarkomi duomenys 

101 Ištekliaus kalba 

102 Išleidimo arba pagaminimo šalis 

105 Koduotų duomenų laukas: tekstinė kalbinė medžiaga, monografinė 

106 Koduotų duomenų laukas: ištekliaus forma 

110 Koduotų duomenų laukas: tęsiamieji ištekliai 

115 Koduotų duomenų laukas: regimoji projekcija, vaizdo įrašai ir filmai 

116 Koduotų duomenų laukas: grafika 

117 Koduotų duomenų laukas: trimačiai dirbtiniai objektai ir realijos 

120 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – bendrieji duomenys 

121 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – fizinės savybės 

122 Koduotų duomenų laukas: laikotarpis, atskleidžiamas ištekliaus turinyje 

123 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – mastelis ir koordinatės 

124 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – specifinis ištekliaus apibūdinimas 

125 Koduotų duomenų laukas: garso įrašai ir natų leidiniai 

126 Koduotų duomenų laukas: garso įrašai – fizinės savybės 

127 Koduotų duomenų laukas: garso įrašų ir natų leidinių (muzikos atlikimo) trukmė 

128 Koduotų duomenų laukas: muzikos kūrinio forma ir tonacija arba dermė 

130 Koduotų duomenų laukas: mikroformos – fizinės savybės 

131 Koduotų duomenų laukas: kartografiniai ištekliai – geodeziniai, tinklelio ir vertikalieji 

matavimai 

135 Koduotų duomenų laukas: elektroniniai ištekliai 

140 Koduotų duomenų laukas: senieji (antikvariniai) leidiniai – bendrieji duomenys 

141 Koduotų duomenų laukas – egzemplioriaus specifinės savybės 

145 Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės [Nebetaikomas] 

146 Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės 

181 Koduotų duomenų laukas – turinio forma 

182 Koduotų duomenų laukas – priemonės tipas 

183 Koduotų duomenų laukas – laikmenos tipas  

 

 

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS (privalomas, nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Bendrai tvarkomi duomenys (nepasikartojantis) 

$a/0–7 Įrašymo į failą data (privalomas) 

$a/8–16 Datos tipas: pirmoji ir antroji datos 

a = dabar leidžiamas tęsiamasis išteklius 

b = nustojęs eiti tęsiamasis išteklius 

c = nežinomos būklės tęsiamasis išteklius 

d = monografija, išleista vienu metu arba išleista per vienerius kalendorinius metus 

e = dokumento reprodukcija 
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f = monografija, kurios išleidimo data tiksliai nežinoma 

g = monografija, leidžiama ilgiau negu per metus 

h = monografija su tikrąja išleidimo data ir autoriaus teisių / privilegijos data 

i = monografija su paskelbimo / išleidimo data ir gamybos data 

j = išteklius su detalesne išleidimo data 

k = monografija, kurios išleidimo ir atspausdinimo metai skiriasi 

l = kolekcijos kūrimo pradžios ir pabaigos datos 

u = išleidimo data (datos) nežinomos 

$a/17–19 Numatomos auditorijos kodas 

a = jaunimui, bendras (naudojama vietoje b, c, d arba e, kai šie kodai nenaudojami arba 

negali būti naudojami) 

b = ikimokykliniam amžiui, 0–5 metų 

c = pradinėms klasėms, 5–10 metų 

d = vaikams, 9–14 metų 

e = jaunimui, 14–20 metų 

k = suaugusiems, rimtoji 

m = suaugusiems, bendra 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

$a/20 Vyriausybinio leidinio kodas 

a = federalinė / nacionalinė  

b = valstija / provincija 

c = grafystė / departamentas 

d = vietinė (municipalinė ir t. t.) 

e = bendra kelių vietinių administracijų valdžios institucija (žemesnė už nacionalinę) 

f = tarpvyriausybinis 

g = vyriausybė tremtyje arba pogrindyje  

h = neapibrėžtas lygmuo 

u = nežinoma 

y = ne vyriausybinis leidinys 

z = kitas vyriausybinis lygmuo 

$a/21 Įrašo modifikacijos kodas 

0 = nemodifikuotas įrašas 

1 = modifikuotas įrašas 

$a/22–24 Katalogavimo kalba (privalomas) 

$a/25 Transliteracijos kodas 

a = ISO transliteracijos sistema 

b = kita sistema 

c = kelios transliteracijos sistemos: ISO arba kitos sistemos  

y = transliteracijos sistema nenaudojama 

$a/26–29 Ženklų rinkinys (privalomas) 

01 = ISO 646, IRV versija (pagrindinis lotynų abėcėlės ženklų rinkinys) 

02 = ISO registracijos # 37 (pagrindinis kirilicos abėcėlės ženklų rinkinys) 

03 = ISO 5426 (išplėstas lotynų abėcėlės ženklų rinkinys) 

04 = ISO DIS 5427 (išplėstas kirilicos abėcėlės ženklų rinkinys) 

05 = ISO 5428 (graikų abėcėlės ženklų rinkinys) 

06 = ISO 6438 (afrikiečių kalbų koduotų ženklų rinkinys) 

07 = ISO 10586 (gruzinų abėcėlės ženklų rinkinys) 
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08 = ISO 8957 (hebrajų abėcėlės ženklų rinkinys), 1 lentelė 

09 = ISO 8957 (hebrajų abėcėlės ženklų rinkinys), 2 lentelė 

10 = [rezervuota] 

11 = ISO 5426–2 (lotynų abėcėlės ženklai, naudojami mažesnėse Europos kalbose ir 

nebenaudojami spausdinant) 

50 = ISO 10646, 3 lygmuo (Unikodai, UTF-8) 

$a/30–33 Papildomas ženklų rinkinys 

$a/34–35 Antraštės rašto sistema  

ba = lotynų 

ca = kirilica 

da = japonų – nenurodant rašmenų 

db = japonų – kanji 

dc = japonų – kana 

ea = kinų 

fa = arabų 

ga = graikų 

ha = hebrajų 

ia = tajų 

ja = devanagari 

ka = korėjiečių 

la = tamilų 

ma = gruzinų 

mb = armėnų 

zz = kita 

 

 

101 IŠTEKLIAUS KALBA (privalomas, jei kūrinys tekstinis, nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Vertimo indikatorius  

0 Išteklius yra kūrinio originalo kalba (kalbomis) 

1 Išteklius yra originalaus kūrinio arba tarpinio kūrinio vertimas 

2 Dokumente yra išverstų santraukų ir kitų vertimų  

8 Duomenys apie kūrinio išraišką koduojami atskirame susietame autoritetiniame įraše, 

aprašančiame šią išraišką (žr. toliau „Specialią pastabą apie FRBR atitinkančius 

duomenis“). 

 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Teksto, garso takelio ir t. t. kalba (pasikartojantis) [FRBR: išraiška] 

$b Tarpinio teksto kalba, kai išteklius nėra originalo vertimas (pasikartojantis) [FRBR: išraiška] 

$c Kūrinio originalo kalba (pasikartojantis) [FRBR: išraiška] 

$d Santraukos kalba (pasikartojantis) [FRBR: išraiška] 

$e Turinio sąrašo kalba (pasikartojantis) 

$f Antraštinio puslapio prioritetinio informacijos šaltinio kalba, kai ji skiriasi nuo teksto kalbos 

(kalbų) (pasikartojantis) 
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$g Pagrindinės antraštės kalba, jei ji nesutampa su teksto, garso takelio ir t. t. pirmąja kalba 

(nepasikartojantis) 

$h Libreto ir pan. kalba (pasikartojantis) 

$i Priedo (išskyrus santraukas, referatus ar libretus) kalba (pasikartojantis) 

$j Subtitrų kalba (pasikartojantis) [FRBR: išraiška] 

 

Speciali pastaba apie FRBR atitinkančius duomenis  

 

Kataloguose ir mainams skirtuose failuose, atitinkančiuose „Funkcinius reikalavimus 

bibliografiniams įrašams“ (FRBR), didelė dalis su ištekliaus kalba (kalbomis) susijusios 

informacijos pateikiama išraiškos lygmeniu.  

 

Todėl kataloguose ir (arba) mainams skirtuose failuose, kuriuose apraiškas aprašantys įrašai yra 

susieti su atskirais išraiškas aprašančiais įrašais, kalbos metaduomenys turi būti paskirstomi 

abiem lygmenimis ir pateikiami atitinkamuose įrašuose. 

 

Tokiuose kataloguose ir (arba) failuose, apraiškas aprašančiuose įrašuose paprastai neturėtų būti 

naudojami šie polaukiai: $a, $b, $c, $d, $j. 

 

Susiję laukai 

UNIMARC autoritetinių įrašų formatas  

101 ENTITETO KALBA 

 

UNIMARC Bibliografinių įrašų formatas  

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, katalogavimo kalba (simbolių 22–24 pozicijos) 

200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

510–541 KITOS ANTRAŠTĖS 

 

 

102 IŠLEIDIMO ARBA PAGAMINIMO ŠALIS (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai  
$a Išleidimo šalis (pasikartojantis) 

$b Vietovė (ne iš ISO 3166-2) (pasikartojantis) 

$c Vietovė (iš ISO 3166-2) (pasikartojantis) 

$2 Ne ISO kodo šaltinis (pasikartojantis) 

 

Papildomi kodai 

XX Šalis nežinoma (UNIMARC naudotojo suteiktas kodas) 

ZZ Tarptautinis arba keliu šalių (t. y. daugiau negu trys) 

 

Susiję laukai 
210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T. 

620 IŠLEIDIMO, ATLIKIMO (IR T. T.) VIETA IR DATA KAIP PAIEŠKOS ELEMENTAS  
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105 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TEKSTINĖ KALBINĖ MEDŽIAGA, 

MONOGRAFINĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Monografijos koduoti duomenys (nepasikartojantis) 

$a/0–3 Iliustracijų kodai 

a = iliustracijos  

b = žemėlapiai 

c = portretai (individualūs ir grupiniai) 

d = jūrlapiai (navigacijos žemėlapiai) 

e = planai 

f = įklijos 

g = natos 

h = faksimilės 

i = herbai 

j = genealoginės lentelės 

k = formos (blankai, anketos ir pan.) 

1 = šablonai, pavyzdžiai 

m = garso įrašai 

n = skaidrės, plėvelės 

o = iliuminacijos 

y = be iliustracijų (naudojama tik vieną kartą (y###)) 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/4–7 Turinio formos kodai 

 7 = studijų, kurių pakopa žemesnė už mokslo daktaro laipsnį, disertacija, įskaitant 

 magistro 
a = bibliografija 

b = katalogas 

c = rodyklė 

d = referatas arba santrauka 

e = žodynas 

f = enciklopedija 

g = žinynas 

h = projekto aprašymas 

i = statistika 

j = vadovėlis, mokomoji priemonė 

k = patentas 

1 = standartas 

m = disertacija (originali) 

Tyrinėjimo arba mokslinio tyrimo konstatavimas, išreiškiantis autoriaus gautus 

rezultatus ir išvadas, kurias autorius pateikia siekdamas aukštesnio mokslinio arba 

kvalifikacinio laipsnio ar kitokio įvertinimo. Naudokite kodą „7“, jei būtina 

atskirti mokslo daktaro disertaciją nuo kitų mokslo darbų. Naudokite kodą „v“, jei 

disertacija buvo koreguojama arba reprodukuota komercinio publikavimo tikslais. 
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n = įstatymai ir teisės aktai (sutartys – kodas ,,s“) 

o = skaičių lentelės (statistika – kodas ,,i“) 

p = techninė ataskaita 

q = egzaminų medžiaga (klausimų rinkinys) 

r = literatūros apžvalgos / recenzijos  

s = sutartys (įstatymai ir teisės aktai – kodas ,,n“) 

t = karikatūros arba komiksai  

v = disertacija arba mokslinis darbas (peržiūrėta) (disertacija arba mokslinis darbas 

(originalas) kodas – ,,m“) 

w = religinis tekstas  

z = kita 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/8 Konferencijos arba renginio kodas 

0 = ne konferencijos leidinys 

1 = konferencijos leidinys 

$a/9 Proginio leidinio indikatorius 

0 = neproginis leidinys 

1 = proginis leidinys 

$a/10 Rodyklės indikatorius 

0 = nėra rodyklės 

1 = rodyklė pateikta 

$a/11 Literatūros kūrinio formos kodas 

a = proza  

b = drama (taip pat televizijos pjesės, scenarijai) 

c = esė, apybraiža 

d = humoras, satyra (komiksai ir t. t. – $a/4–7 kodas ,,t“) 

e = laiškai (literatūrinė forma; korespondencija – $a/12) 

f = apsakymai 

g = poezija (taip pat negrožiniai eiliuoti kūriniai) 

h = kalbos, retorika 

i = libretas 

y = neliteratūrinis tekstas 

z = kelios arba kitos literatūros formos 

$a/12 Biografijos kodas 

a = autobiografija (taip pat laiškai, korespondencija) 

b = asmens biografija 

c = kolektyvinė biografija 

d = sudaryta iš biografinės informacijos 

y = ne biografija  

 

Susiję laukai 
ĮRAŠO ETIKETĖ, taikymo kodai (simbolių  6 ir 7 pozicijos) 

106 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: IŠTEKLIAUS FORMA 

215 FIZINIAI DUOMENYS 

328 DISERTACIJOS (MOKSLINIO DARBO) PASTABA 
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106 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: IŠTEKLIAUS FORMA (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Dokumento forma: koduoti duomenys: medžiagos apibūdinimas 

d = stambus šriftas 

e = laikraštinis formatas 

f = Brailio arba Mūno raštas 

g = mikrokopija 

h = rankraštis 

i = multimedija (pvz., išteklius yra įprastinis leidinys su pridėta mikrofiša)  

j = minispaudinys 

r = įprastinis spaudinys 

s = elektroninis išteklius, skirtas naudotis kompiuteriu (nebetaikomas) 

Šis kodas yra pakeistas 182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS 

TIPAS lauku, $a/0 Priemonės tipo kodas ,,b“ = elektroninis, skirtas su 

kompiuteriu suderinamiems ištekliams.  

t = mikroforma (nebetaikomas) 

Šis kodas yra pakeistas 182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS 

TIPAS lauku, $a/0 Priemonės tipo kodas ,,c“ = mikroforma, skirtas su 

mikroformų skaitytuvu suderinamiems ištekliams 

z = kita medžiagos forma 

 

Susiję laukai 
ĮRAŠO ETIKETĖ, įrašo tipas (simbolio 6 pozicija) 

1-- KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAI kitoms medžiagos tipams 

182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS TIPAS 

200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, polaukis $b Bendras medžiagos 

apibūdinimas 

451 KITA LAIDA TOJE PAČIOJE LAIKMENOJE 

452 KITA LAIDA KITOJE LAIKMENOJE 

 
 

110 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI (nepasikartojantis, 

rekomenduojama naudoti, kai įrašai sudaromi tęsiamiesiems ištekliams) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Tęsiamojo ištekliaus koduoti duomenys (nepasikartojantis) 

$a/0 Serialinio arba tęsiamojo ištekliaus tipo apibūdinimas 

a = periodinis leidinys 

b = monografijų serija 
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c = laikraštis 

e = naujinamieji keičiamieji lapai 

f = duomenų bazė 

g = naujinamasis tinklalapis  

h = tinklaraštis 

z = kitas 

$a/1 Periodiškumas 

a = kasdieninis 

b = du kartus per savaitę 

c = savaitinis 

d = dvisavaitinis (kartą per dvi savaites) 

e = du kartus per mėnesį 

f = mėnesinis 

g = kartą per du mėnesius 

h = ketvirtinis 

i = tris kartus per metus 

j = du kartus per metus 

k = metinis 

1 = kartą per dvejus metus 

m = kartą per trejus metus 

n = tris kartus per savaitę 

o = tris kartus per mėnesį 

p = nuolat naujinama 

u = nežinomas 

y = nėra periodiškumo (t. y. nereguliarus) 

z = kitas 

$a/2 Reguliarumas 

a = reguliarus 

b = beveik reguliarus 

u = nežinomas 

y = nereguliarus 

$a/3 Medžiagos tipo kodas 

a = bibliografija 

b = katalogas 

c = rodyklė 

d = referatas arba santrauka 

e = žodynas 

f = enciklopedija 

g = žinynas 

h = metininkas 

i = statistika 

j = vadovėlis, mokomoji priemonė 

k = apžvalgos 

1 = įstatymai ir teisės aktai 

m = teisės aktų apžvalgos ir komentarai 

n = teisiniai straipsniai 

o = teismų bylos ir jų komentarai 

p = biografijos 
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r = literatūros apžvalgos / recenzijos 

t = karikatūros arba komiksai 

z = kiti turinio tipai 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/4–6 Turinio pobūdžio kodas  

a = bibliografija 

b = katalogas 

c = rodyklė 

d = referatas arba santrauka 

e = žodynas 

f = enciklopedija 

g = žinynas 

h = metininkas 

i = statistika 

j = vadovėlis, mokomoji priemonė  

k = apžvalgos 

1 = įstatymai ir teisės aktai 

m = teisės aktų apžvalgos ir komentarai 

n = teisiniai straipsniai 

o = teismų bylos ir jų komentarai 

p = biografijos 

r = literatūros apžvalgos / recenzijos 

t = karikatūros arba komiksai 

z = kiti turinio tipai 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/7 Konferencijos leidinio indikatorius 

0 = ne konferencijos leidinys 

l = konferencijos leidinys 

$a/8 Antraštinio lapo įsigijimo sąlygų kodas 

a = paskutiniame tomo sąsiuvinyje – neįrištas  

b = paskutiniame tomo sąsiuvinyje – įrištas 

c = pirmame kito tomo sąsiuvinyje – neįrištas 

d = pirmame kito tomo sąsiuvinyje – įrištas 

e = išleistas atskirai – nemokamai pagal užsakymą 

f = išleistas atskirai – nemokamai – siunčiamas automatiškai 

g = išleistas atskirai – perkamas – pagal užsakymą 

u = įrašo sudarymo metu nežinoma 

x = netaikoma 

y = antraštinis lapas neleidžiamas 

z = kitos 

$a/9 Rodyklės įsigijimo sąlygų kodas 

a = kiekvienas sąsiuvinis turi savo turinio rodyklę – neįrišta 

b = paskutiniame tomo sąsiuvinyje – neįrišta – su atskira paginacija 

c = paskutiniame tomo sąsiuvinyje – neįrišta – be paginacijos 

d = paskutiniame tomo sąsiuvinyje – įrišta 

e = pirmame kito tomo sąsiuvinyje – neįrišta – su atskira paginacija 

f = pirmame kito tomo sąsiuvinyje – neįrišta – be paginacijos 

g = pirmame kito tomo sąsiuvinyje – įrišta 



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

26/132 

h = išleista atskirai – nemokamai – siunčiama automatiškai 

i = išleista atskirai – nemokamai – pagal užsakymą 

j = išleista atskirai – įrišta leidėjo – nemokamai – siunčiama automatiškai 

k = išleista atskirai – leidėjo – nemokamai – pagal užsakymą 

l = išleista atskirai – įrišta leidėjo – perkama – pagal užsakymą 

m = šis tęsiamasis išteklius yra priedas arba serijėlė, rodyklė pateikiama pagrindiniame 

tęsiamajame ištekliuje 

u = įrašo sudarymo metu nežinoma 

x = netaikoma 

y = rodyklė nepateikiama 

z = kitos 

$a/10 Suvestinės rodyklės įsigijimo sąlygų kodas 

0 = suvestinės rodyklės arba turinio sąrašo nėra  

l = suvestinė rodyklė arba turinio sąrašas pateikiamas 

 

Susijęs laukas 
ĮRAŠO ETIKETĖ, bibliografinis lygmuo (simbolio 7 pozicija) 

 

 

115 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: REGIMOJI PROJEKCIJA, VAIZDO ĮRAŠAI IR 

FILMAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas)  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Koduoti duomenys – bendri (nepasikartojantis) 

$a/0 Medžiagos tipas 

a = filmas 

b = regimoji projekcija 

c = vaizdo įrašas 

$a/1–3 Ilgis 

$a/4 Spalvos indikatorius 

a = nespalvotas 

b = spalvotas 

c = nespalvoto ir spalvoto derinys 

u = nežinoma 

z = kita (sepija, atspalviai ir t. t.) 

$a/5 Garso indikatorius 

a = garsas toje pačioje laikmenoje 

b = atskiras garso takelis 

u = nežinoma 

y = be garso 

$a/6 Garso laikmena 

a = optinis garso takelis kino juostoje 

b = magnetinis garso takelis kino juostoje 

c = magnetinės garso juostos ritė kasetėje  
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d = garso diskas, plokštelė  

e = magnetinė garso juosta ritėje 

f = magnetinė garso juosta kasetėje 

g = optinis ir magnetinis garso takelis kino juostoje 

h = vaizdo juosta 

i = vaizdo diskas 

u = nežinoma 

x = be garso 

z = kita 

$a/7 Plotis arba matmenys 

z = nė vienas iš toliau išvardytų 

Filmai ir diafilmai 

a = 8 mm  

b = Super 8mm 

c = 9,5 mm 

d = 16 mm 

e = 28 mm 

f = 35 mm 

g = 70 mm 

Vaizdo juostos 

a = 8 mm 

m = ¾ colio (2 cm) 

n = ¼ colio (½ cm) 

o = ½ colio (1 1/3 cm) 

p = l colis (2½ cm) 

q = 2 coliai (5 cm) 

Skaidrės 

k = 2¼ x 2¼ colio (5½ x 5½ cm) 

l = 2 x 2 colių (5 x 5 cm) 

Plėvelės 

r = 8 x l0 colių (20 x 25 cm) 

s = 4 x 5 colių (10 x l2½ cm) 

t = 5 x 7 colių (12½ x l7½ cm) 

u = 7 x 7 colių (17½ x 17½ cm) 

v = 8 x 8 colių (20 x 20 cm) 

w = 9 x 9 colių (22½ x 22½ cm) 

x = 10 x 10 colių (25 x 25 cm) 

$a/8 Realizavimo forma – regimoji projekcija, filmas 

a = filmo ritė 

b = filmo ritė kasetėje  

c = filmo kasetė 

d = kitos filmo formos  

g = diafilmo ritė kasetėje 

h = filmo atkarpa 

i = kitos diafilmo formos 

j = diafilmo ritinys 

k = skaidrė, skaidrių rinkinys, stereografija 

1 = plėvelė 
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u = nežinoma 

x = ne filmas ir ne regimoji projekcija 

z = kitos realizavimo formos (žr. simbolio 15 poziciją: realizavimo forma – vaizdo įrašas) 

$a/9 Technika – vaizdo įrašas, filmas 

a = animacija 

b = gyvas veiksmas 

c = animacija kartu su gyvu veiksmu 

u = neapibrėžta / nežinoma  

x = ne filmas ir ne vaizdo įrašas 

z = kita 

$a/10 Demonstravimo formatas – filmas 

a = standartinė garsinė apertūra (sumažintas formatas) 

b = neanamorfinis (plačiaekranis) 

c = trimatis 

d = anamorfinis (plačiaekranis) 

e = standartinė begarsė apertūra 

f = kitas plačiaekranis formatas 

x = ne filmas 

u = nežinomas 

z = kitas 

$a/11–14 Pridedamoji medžiaga 

a = reklaminiai kadrai 

b = scenarijus 

c = plakatai, afišos 

d = programos ir lankstiniai 

e = kvietimai 

f = instrukcinė medžiaga  

g = partitūra ar kita muzikos forma 

h = iškarpos ar kostiumų eskizai 

z = kita pridedamoji medžiaga 

$a/15 Realizavimo forma – vaizdo įrašas 

a = vaizdo ritė kasetėje 

b = vaizdo diskas 

c = vaizdo kasetė 

d = vaizdo ritė 

e = elektroninis vaizdo įrašas (EVR) 

x = ne vaizdo įrašas 

z = kita vaizdo įrašo išleidimo forma  

$a/16 Demonstravimo formatas – vaizdo įrašas 

a = Beta (vaizdo kasetė) 

b = VHS (vaizdo kasetė) 

c = U-matic (vaizdo kasetė) 

d = EIAJ (ritė) 

e = C tipas (ritė) 

f = keturgubas (ritė) 

g = lazerinis optinis (atspindintis) vaizdo diskas 

h = CED (didelės talpos elektroninis diskas) vaizdo diskas 

i = V2000 (vaizdo kasetė) 
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j = Video (vaizdo kasetė) 

k = DVD-Video 

u = nežinoma 

x = ne vaizdo įrašas 

z = kitas 

$a/17 Emulsinės medžiagos pagrindas – regimoji projekcija 

a = nedegantis filmas 

b = filmo pagrindas kitoks negu nedegantis filmas 

c = sintetika (plastikas, vinilas ir t. t.) 

u = nežinoma 

v = maišytas (įeina daugiau negu vieno tipo pagrindas) 

x = neregimoji projekcija 

z = kitas 

$a/18 Antrinio pagrindo medžiaga – regimoji projekcija 

a = kartonas 

b = stiklas 

c = sintetika (plastikas, vinilas ir t. t.)  

d = metalas 

e = metalas ir stiklas 

f = sintetika (plastikas, vinilas ir t. t.) ir stiklas 

u = nežinoma 

x = ne regimoji projekcija 

y = nepateikta (nėra antrinio pagrindo) 

z = kita 

$a/19 Platinimo standartas – vaizdo įrašas 

a = 405 

b = 525 (pvz., NSTC) 

c = 625 PAL 

d = 625 SECAM 

g = 1125 

$b Filmo koduoti duomenys – archyviniai (nepasikartojantis) 

$b/0 Karta 

a = originalas 

b = kontrolinė kopija 

c = darbinė kopija 

d = pozityvo pavyzdys / peržiūros kopija 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$b/1 Gamybos elementai 

a = darbinis pozityvas 

b = montažui iškirpti kadrai (apmatai) 

c = montažo metu iškirpti kadrai (atliekos) 

d = pradinis montažas 

e = sujungti takeliai 

g = juostos su titrais / ritės su subtitrais 

h = gamybinės ritės 

u = nežinoma 
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x = netaikoma 

z = kitas 

$b/2 Filmų spalvų kategorijos  

a = 3 sluoksnių spalva 

b = 2 spalvos, vientisas spindulys 

c = neapibrėžtos 2 spalvos 

d = neapibrėžtos 3 spalvos 

e = 3 spindulių spalva 

f = 2 spindulių spalva 

g = raudonas spindulys 

h = mėlynas arba žalias spindulys 

i = cianinis spindulys 

j = raudonas anilinis spindulys 

k = geltonas spindulys 

1 = SEN 2 

m = SEN 3 

n = sepija 

o = kitas tonas 

p = su atspalviu 

q = su atspalviu ir susilpnintu tonu 

r = trafaretinė spalva 

s = nuspalvinta ranka 

u = nežinoma 

x = netaikoma (nespalvotasis filmas) 

z = kita 

$b/3 Filmo emulsija (poliariškumas) 

a = pozityvas  

b = negatyvas 

u = nežinomas 

x = netaikoma 

z = kitas 

$b/4 Filmo pagrindas 

a = saugus (triacetatinis) 

b = nitratinis 

c = saugus (diacetatinis) 

d = poliesterinis pagrindas (pvz., esteris)  

u = nežinomas 

v = mišrus pagrindas (nitratinis ir saugus) 

z = kitas 

$b/5 Filmų garso tipas 

a = monofoninis 

b = stereofoninis 

c = daugiakanalis, tūrinis arba kvadrofoninis 

u = nežinoma 

v = mišrus 

x = netaikoma (filmas yra begarsis) 

z = kitas 

$b/6 Fondinės arba spausdintos kino juostos tipas 
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a = hidrotipija 

b = trisluoksnė fondinė juosta 

c = trisluoksnė fondinė juosta (sumažinto ryškumo) 

d = dviguba fondinė juosta 

u = nežinoma 

x = netaikoma (nespalvotoji juosta) 

z = kita 

$b/7 Nusidėvėjimas 

b = nitratinis – įtartinas kvapas  

c = nitratinis – aštrus kvapas 

d = nitratinis – patamsėjęs, dingusios spalvos, išblukęs, dulkėtas 

e = nitratinis – lipnus 

f = nitratinis – putotas, pūslėtas 

g = nitratinis – sukietėjęs 

h = nitratinis – subyrėjęs 

k = nenitratinis – pastebimas nusidėvėjimas (pvz., diacetato kvapas) 

l = nenitratinis – progresuojantis nusidėvėjimas 

m = nenitratinis – yrantis  

y = nenusidėvėjęs 

$b/8 Baigtumas 

a = neužbaigtas 

b = užbaigtas 

u = nežinomas 

x = netaikoma (kai neįmanoma nustatyti arba apibrėžti baigtumą, pvz., mėgėjų filmai, 

neredaguota medžiaga, neidentifikuota medžiaga)  

$b/9–14 Filmo patikrinimo data 

(a) Metai. Keturi skaitiniai ženklai 

(b) Mėnuo. Du skaitiniai ženklai, sulygiuoti iš dešinės 

 

 

116 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GRAFIKA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Koduoti duomenys grafikai (nepasikartojantis) 

$a/0 Specifinis medžiagos apibūdinimas  

a = koliažas 

b = piešinys 

c = tapyba 

d = fotomechaninė reprodukcija 

e = fotonegatyvas 

f = fotoatspaudas 

h = paveikslas (atvaizdas) 

i = atspaudas (raižinio) 

k = techninis brėžinys 
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m = matrica (kopijuojamasis egzempliorius) 

z = kita neprojekcinė grafikos tipas  

$a/1 Pirminio pagrindo medžiaga 

a = drobė  

b = bristolinis kartonas 

c = kartonas / iliustracinis kartonas 

d = stiklas 

e = sintetika (plastikas, vinilas ir t. t.) 

f = oda (išdirbta oda, pergamentas, velenas ir t. t.) 

g = audiniai (taip pat dirbtinio pluošto audiniai) 

h = metalas 

i = popierius 

j = gipsas 

k = kietas kartonas 

l = porcelianas 

m = akmuo 

n = medis 

o = lengvas, labai plonas (kinų) popierius 

u = nežinoma 

v = mišrus rinkinys  

z = kita 

$a/2 Antrinio pagrindo medžiaga 

a = drobė  

b = bristolinis kartonas 

c = kartonas / iliustracinis kartonas 

d = stiklas 

e = sintetika (plastikas, vinilas ir t. t.) 

f = oda (išdirbta oda, pergamentas, velenas ir t. t.) 

g = audiniai (taip pat dirbtinio pluošto audiniai) 

h = metalas 

i = popierius 

j = gipsas 

k = kietas kartonas 

l = porcelianas 

m = akmuo 

n = medis 

u = nežinoma 

v = mišrus rinkinys  

y = nėra antrinio pagrindo 

z = kita 

$a/3 Spalva 

a = vienspalvis 

b = nespalvotas 

c = daugiaspalvis 

d = nuspalvintas ranka 

u = nežinoma 

v = mišrus 

x = netaikoma 
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z = kitas 

$a/4–9 Technika (piešimas, tapyba) 

aa = pieštukas 

ab = grafito pieštukas 

ac = spalvotas pieštukas 

ad = tušas (India ink) 

ae = laviravimas tušu (lavierung India ink) 

af = anglis  

ag = kreida  

ah = itališkasis pieštukas  

ai = sangvinas 

aj = akvarelė  

ak = tempera  

al = guašas  

am = pastelė  

an = aliejinė tapyba  

ba = flomasteris  

bb = beicas 

bc = spalvota kreida (kreidelė) 

bd = sepija 

be = rašalas (writing ink) 

bf = kazeino dažai  

bg = auksavimas  

bh = enkaustika (vaško tapyba) 

bi = akrilas 

bj = koliažas 

bk = sidabro pieštukas 

bl = aerografija  

uu = nežinoma 

vv = mišrioji technika 

xx = netaikoma 
zz = kita 

$a/10–15 Technika (spausdintinės grafikos) 

ba = medžio raižinys 

bb = spalvotas medžio raižinys (kiaroskuro technika) 

bc = baltų linijų medžio raižinys 

bd = kamajo (camaieu) 

be = heliograviūra 

bf = chromolitografija 

bg = linoraižinys 

bh = ofortas 

bi = litografija 

bj = fotolitografija 

bk = cinkografija 

bl = algrafija 

bm = akvatinta 

bn = rezervažas  

ca = minkštasis lakas (minkštojo lako ofortas ir pan.) 
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cb = raižymas 

cc = raižymas pieštukine maniera  

cd = linijinis raižinys 

ce = sausoji adata 

cf = mecotinta 

cg = monotipija 

ch = šilkografija 

ci = plieno raižinys 

cj = kompiuterinė grafika 

ck = fotokopija 

uu = nežinoma 

vv = mišrioji technika 

xx = netaikoma 

zz = kita 

$a/16–17 Funkcijos apibūdinimas 

aa = architektūrinis brėžinys  

ab = dokumento viršelis  

ac = lipdė, etiketė (taip pat ekslibrisai) 

ad = plakatas, afiša  

ae = pašto atvirukas  

af = sveikinimo atvirukas 

ag = lentelė, schema, diagrama 

ah = lošiamosios kortos, buriamosios kortos 

ai = mokomoji kortelė 

aj = efemerinis spaudinys  

an = kalendorius 

as = kvietimas 

au = religinė ikonografija 

uu = nežinoma 

vv = mišri 

xx = netaikoma 

zz = kita 

 

 

117 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TRIMAČIAI DIRBTINIAI OBJEKTAI IR 

REALIJOS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Koduoti duomenys trimačiams dirbtiniams objektams ir realijoms (nepasikartojantis) 

$a/0–1 Specifinis medžiagos apibūdinimas 

aa = mokomasis komplektas 

ab = laboratorinis rinkinys 

ac = bandymai (biologijos ir t. t.) 

ad = fauna 
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ae = flora 

af = mineralai 

ag = mikroskopo skaidrės 

ah = dėlionė 

ai = įrankiai ir įrenginiai 

aj = ginklai 

ak = dėklai, pakuotės 

al = baldai 

am = transporto priemonės 

an = audiniai  

ao = drabužiai 

ap = žaidimai ir pramogos 

aq = žaislai 

ar = lėlės 

as = modeliai 

at = modeliai konstravimui 

az = antspaudai 

ba = dioramos  

bb = tikslios kopijos 

bc = skulptūros 

bd = kompozicijos objektai  

be = pramonės gaminiai 

bf = mechanizmai 

bg = monetos 

bh = medaliai 

bi = juvelyriniai dirbiniai 

bj = artefaktai 

uu = nežinoma 

vv = įvairi 

zz = kita 

$a/2–7 Medžiaga 

aa = terakota 

ab = vaškas, parafinas 

ac = molis 

ad = majolika (meninė keramika) 

ae = porcelianas 

af = keramika 

ag = gipsas 

ah = stiklas 

ba = medis 

ca = dramblio kaulas 

da = akmuo 

db = brangakmeniai 

dc = marmuras 

dd = bazaltas 

de = [nenaudojama; jei reikia, koduojama] 

df = porfyras 

ea = popierius 
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eb = kartonas 

fa = brangieji metalai 

fb = metalas 

fc = bronza 

fd = varis 

ga = sintetika 

ha = tekstilė 

ia = plastikas 

uu = nežinoma 

vv = mišri 

zz = kita 

$a/8 Spalva 

a = vienspalvis  

b = nespalvotas 

c = spalvotas 

d = nuspalvinta ranka 

u = nežinoma 

v = mišri 

x = netaikoma 

z = kita 

 

 

120 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – BENDRIEJI 

DUOMENYS (privalomas kartografinei medžiagai, nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$a Kartografinės medžiagos koduoti duomenys (bendri) (nepasikartojantis) 

$a/0 Spalvos indikatorius 

a = vienspalvis 

b = daugiaspalvis 

$a/1 Rodyklės indikatorius 

a = rodyklė arba vardų sąrašas yra pačiame kartografiniame dokumente 

b = rodyklė arba vardų sąrašas yra prie kartografinio dokumento pridėtoje brošiūroje, 

lankstinyje, nepritvirtintame viršelyje ir t. t. 

c = rodyklė arba vardų sąrašas yra, bet jų vieta neapibūdinta 

y = rodyklės arba vardų sąrašo nėra 

$a/2 Rišlaus teksto indikatorius 

a = tekstas yra pačiame kartografiniame dokumente 

b = tekstas yra prie kartografinio dokumento pridėtoje brošiūroje, lankstinyje, 

nepritvirtintame viršelyje ir t. t.  

y = rišlaus teksto nėra 

$a/3–6 Reljefo kodai 

a = horizontalės 

b = ištisiniu tonu šešėliuotasis reljefas 
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c = hipsometrinio spalvinimo metodas 

d = brūkšneliai  

e = batimetrija – gylių matavimai 

f = vaizdinės linijos 

g = aukščių žymos taškais 

h = kiti spalviniai metodai (pvz., Imhof stiliumi) 

i = paveikslinis 

j = reljefo formos (pvz., Lobeck, Raisz, Fenneman stiliumi) 

k = batimetrija – izolinijos 

x = netaikoma 

z = kiti reljefo vaizdavimo metodai 

$a/7–8 Žemėlapio projekcija 

Azimutinės projekcijos: 

aa = Aitofo lygiaplotė 

ab = gnominė 

ac = Lamberto azimutinė lygiaplotė 

ad = ortografinė 

ae = azimutinė lygiatarpė 

af = stereografinė 

ag = azimutinė lygiaplotė 

au = azimutinė, specifinis tipas nežinomas 

az = azimutinė, kitas žinomas specifinis tipas 

Kūginės projekcijos: 

ca = Alberso lygiaplotė 

cb = Bonne  

cc = Lamberto konforminė kūginė 

cd = kūginė (paprasta) 

ce = Milerio dvipolė įstrižoji konforminė kūginė 

cf = De Lisle  

cg = Tarptautinio pasaulio žemėlapio projekcija 

ch = Tissot konforminė kūginė 

cp = daugiakūgė 

cu = kūginė, specifinis tipas nežinomas 

cz = kūginė, kitas žinomas specifinis tipas 

Ritininės projekcijos: 

ba = Gall 

bb = Goode homolografinė 

bc = Lamberto ritininė lygiaplotė 

bd = Merkatoriaus 

be = Milerio  

bf = Molveidės  

bg = sinusoidinė 

bh = skersinė Merkatoriaus 

bi = Gauso  

bj = Plate Carree  

bk = Kasinio 

bl = Labordės  

bm = įstrižoji Merkatoriaus 
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bu = ritininė, specifinis tipas nežinomas 

bz = ritininė, kitas žinomas specifinis tipas 

Kitos projekcijos:  

da = šarvuočio 

db = drugelio 

dc = Eckert  

dd = Goode laužytoji sinusoidinė 

de = Milerio dvipolė 

df = Van der Grniten  

dg = atbukinta 

dh = širdinė 

di = daugiasienė 

uu = projekcijos tipas nežinomas 

xx = netaikoma 

zz = kitas žinomas tipas 

$a/9–12 Pradinis dienovidis 

aa = Grinvičas, Didžioji Britanija ir Šiaurės Airija (Tarptautinis pradinis dienovidinis) 

ab = Amsterdamas, Nyderlandai 

ac = Atėnai, Graikija 

ad = Batavija (Džakarta), Indonezija 

ae = Bernas, Šveicarija 

af = Bogota, Kolumbija 

ag = Bombėjus, Indija 

ah = Briuselis, Belgija 

ai = Kadizas, Ispanija 

aj = Keiptaunas, Pietų Afrikos Respublika 

ak = Karakasas, Venesuela  

al = Kopenhaga, Danija 

am = Kordoba, Argentina 

an = Fero, Kanarų salos 

ao = Helsinkis, Suomija 

ap = Stambulas, Turkija 

aq = Julijanehabas, Grenlandija 

ar = Lisabona, Portugalija 

as = Londonas, Didžioji Britanija ir Šiaurės Airija 

at = Madrasas, Indija 

ba = Madridas, Ispanija 

bb = Meksikas, Meksika 

bc = Maskva, Rusija 

bd = Miunchenas, Vokietija 

be = Neapolis, Italija 

bf = Oslas (Kristianija), Norvegija 

bg = Paryžius, Prancūzija 

bh = Pekinas, Kinija 

bi = Filadelfija, JAV 

bj = Pulkovas (Sankt Peterburgas), Rusija 

bk = Rio de Žaneiras, Brazilija 

bl = Roma, Italija 
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bm = Santjagas, Čilė 

bn = Stokholmas, Švedija 

bo = Sidnėjus, Australija 

bp = Tirana, Albanija 

bq = Tokijas, Japonija 

br = Vašingtonas, Kolumbijos apygarda, JAV 

uu = nežinoma 

zz = kitas 

 

Susiję laukai 
131 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – GEODEZINIAI, 

TINKLELIO IR VERTIKALIEJI MATAVIMAI 

206 SPECIALIOJI SRITIS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MATEMATINIAI 

DUOMENYS 

215 FIZINIAI DUOMENYS 

 

 

121 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – FIZINĖS 

SAVYBĖS (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Kartografinės medžiagos koduoti duomenys: fiziniai duomenys (bendri) (nepasikartojantis) 

$a/0 Fiziniai matmenys 

a = dvimatis 

b = trimatis 

$a/1–2 Pirminis kartografinis vaizdas 

a = rankiniu būdu ir braižymo 

b = fotografinis  

c = kompiuteriu 

d = veikiančiosiomis distancinio tyrimo technikomis 

e = pasyviosiomis distancinio tyrimo technikomis  

$a/3–4 Fizinė laikmena 

Nefotografinės laikmenos: 

aa = popierius 

ab = medis 

ac = akmuo 

ad = metalas 

ae = sintetika (pvz., plastikas, vinilas) 

af = oda (pvz., pergamentas, velenas) 

ag = tekstilė, taip pat dirbtinio pluošto audiniai (pvz., šilkas, drobė, nailonas) 

ah = magnetinė laikmena, apdorojama kompiuteriu 

ai = magnetinė laikmena, apdorojama ne kompiuteriu 

aj = kalkė 

ak = kartonas 
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ap = gipsas 

au = nežinoma 

az = kita nefotografinė laikmena 

Fotografinės laikmenos: 

ba = permatomas arba nepermatomas pozityvas ant lankstaus pagrindo 

bb = permatomas arba nepermatomas negatyvas ant lankstaus pagrindo  

bc = permatomas arba nepermatomas pozityvas ant nelankstaus pagrindo 

bd = permatomas arba nepermatomas negatyvas ant nelankstaus pagrindo 

bz = kita fotografinė laikmena 

$a/5 Sukūrimo technika 

a = rankraštinė 

b = spausdinimo 

c = fotokopija 

d = mikrofotografija 

u = nežinoma 

y = kartografinis išteklius yra ne galutinis produktas, o tarpinėje parengimo gamybai 

laikmenoje, nurodytoje simbolių 3–4 pozicijose ,,Fizinė laikmena“ 

z = kita 

$a/6 Reprodukavimo forma 

a = ranka 

b = spausdintas 

c = fotografuotas  

d = kopijuotas (pvz,, kserografija, šviesoraštis ir t. t.) 

y = ne reprodukcija 

$a/7 Geodezinės pataisos 

a = pataisų nėra 

b = pataisos be tinklelio sistemos 

c = pataisos su tinklelio sistema 

x = netaikoma 

$a/8 Leidinio fizinė forma 

a = pavienis  

b = dalimis (serija, tęsiamasis išteklius, skyrius, poskyris; paragrafas, skirsnis) 

c = atlasas (taip pat atskirais lapais išleistas atlasas) 

d = atskiras priedas prie žurnalo, monografijos ir t. t. 

e = įrišta žurnale, monografijoje ir t. t. 

z = kita 

$b Aerofotonuotraukų ir distancinio tyrimo vaizdų koduoti duomenys: fizinės savybės 

(nepasikartojantis) 

$b/0 Daviklio aukštis 

a = antžeminis 

b = oro erdvėje 

c = kosminėje erdvėje 

$b/1 Daviklio padėtis 

a = mažo nuokrypio kampo 

b = didelio nuokrypio kampo 

c = vertikali 

$b/2–3 Spektrinės juostos 

01 iki 99 = juostų skaičius 
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xx = netaikoma 

$b/4 Vaizdo kokybė 

a = bloga 

b = patenkinama 

c = gera 

d = labai gera 

$b/5 Debesų danga 

1 = 1/8 uždengto paviršiaus 

2 = 2/8 uždengto paviršiaus 

3 = 3/8 uždengto paviršiaus  

4 = 4/8 uždengto paviršiaus 

5 = 5/8 uždengto paviršiaus 

6 = 6/8 uždengto paviršiaus  

7 = 7/8 uždengto paviršiaus 

8 = paviršius visiškai uždengtas debesų 

$b/6–7 Vidutinė antžeminės skiriamosios gebos reikšmė 

Dviejų simbolių kodas, žymintis antžeminės skiriamosios gebos vidutinę reikšmę. 

Simbolio 6 pozicijoje rašoma skaitinė vidutinė skiriamosios gebos reikšmė arba 

nurodoma, kad ji mažesnė negu 1 cm arba didesnė negu 9 km. Simbolio 7 pozicijoje 

rašomas panaudoto metrinio matavimo vieneto kodas. Naudojama tik kosminėms 

nuotraukoms.  

$b/6 Vidutinės antžeminės skiriamosios gebos reikšmės 

– = mažiau negu 1 cm 

1–9 = skaitinė reikšmė 

+ = daugiau negu 9 km 

x = netaikoma 

$b/7 Matavimo vienetų kodai 

c = centimetrai 

i = decimetrai 

m = metrai 

d = dekametrai 

h = hektometrai 

k = kilometrai 

x = netaikoma 

 

Susiję laukai 
120 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – BENDRIEJI 

DUOMENYS 

131 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – GEODEZINIAI, 

TINKLELIO IR VERTIKALIEJI MATAVIMAI 

 

 

122 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: LAIKOTARPIS, ATSKLEIDŽIAMAS 

DOKUMENTO TURINYJE (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Datų skaičiaus indikatorius 

0 Viena data 
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1 Kelios datos  

2 Laiko atkarpą žyminčios datos 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Laiko periodas, 9999 pr. Kr. iki šių dienų (pasikartojantis) 

$a/0 Eros identifikatorius (privalomas) 

c = data iki pirmųjų metų pagal Grigaliaus kalendorių, t. y. pr. Kr. 

d = data nuo pirmųjų metų pagal Grigaliaus kalendorių, t. y. m. e. 

$a/1–4 Metai (privalomas) 

$a/5–6 Mėnuo (neprivalomas) 

$a/7–8 Diena (neprivalomas) 

$a/9–10 Laikas (neprivalomas) 

 

Susiję laukai 

UNIMARC autoritetinių įrašų formatas 

122 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: LAIKOTARPIS, ATSKLEIDŽIAMAS KŪRINYJE 

 

UNIMARC bibliografinių įrašų formatas  

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, datos tipas: pirmoji ir antroji datos (simbolių 8–16 

pozicijos) 

661 LAIKOTARPIO KODAS 

 

 

123 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MASTELIS 

IR KOORDINATĖS (privalomas kartografiniams ištekliams; pasikartojantis, kai dokumentas 

apima medžiagą, kuriai būdingi įvairūs masteliai ir koordinatės) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Mastelio tipo indikatorius 

0 Mastelis nenustatytas 

1 Vienas mastelis 

2 Keli masteliai 

3 Mastelių skalė 

4 Apytikslis mastelis 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Mastelio tipas (privalomas, nepasikartojantis) 

a = linijinis mastelis 

b = kampinis mastelis 

z = kitas mastelio tipas (pvz., laikinas mastelis, kiekybinis statistinis mastelis)  

$b Linijinio horizontaliojo mastelio pastovus santykis (pasikartojantis) 

$c Linijinio vertikaliojo mastelio pastovus santykis (pasikartojantis) 

$d Koordinatės – vakarų ilguma (nepasikartojantis) 

$e Koordinatės – rytų ilguma (nepasikartojantis) 

$f Koordinatės – šiaurės platuma (nepasikartojantis) 

$g Koordinatės – pietų platuma (nepasikartojantis) 
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Kiekvienas polaukis yra nekintamo 8 simbolių ilgio:  

simbolio 0 pozicija 

Pusrutulis 

w = vakarai 

e = rytai 

n = šiaurė 

s = pietūs 

simbolių 1–3 pozicijos 

Laipsniai: 3 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi 

nuliai 

simbolių 4–5 pozicijos 

Minutės: 2 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi 

nuliai 

simbolių 6–7 pozicijos 

Sekundės: 2 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi 

nuliai 

$h Kampinis mastelis (pasikartojantis) 

4 ženklų skaičius, išlygintas į dešinę ir užpildytu nuliais, mastelis pateikiamas milimetrais 

į laipsnį 

$i Deklinacija – šiaurinė riba (nepasikartojantis) 

$j Deklinacija – pietinė riba (nepasikartojantis) 

$k Rektascencija – rytinės ribos (nepasikartojantis) 

$m Rektascencija – vakarinės ribos (nepasikartojantis) 

simbolių 0–1 pozicijos 

Valanda: 2 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi nuliai 

simbolių 2–3 pozicijos 

Minutės: 2 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi nuliai 

simbolių 4–5 pozicijos 

Sekundės: 2 skaitiniai ženklai, išlyginti į dešinę, trūkstamose pozicijose įrašomi nuliai 

$n Lygiadienis (ekvinokcija) (nepasikartojantis) 

$o Epocha (nepasikartojantis) 

$p Planeta, kuriai taikomas laukas (nepasikartojantis) 

simbolių 0–1 pozicijos 

Planeta: dviženklis kodas: 

ea = Žemė 

ju = Jupiteris 

ma = Marsas 

me = Merkurijus 

ne = Neptūnas 

pl = Plutonas 

sa = Saturnas 

ur = Uranas 

ve = Venera 

zz = Kita 

simbolio 2 pozicija 

Palydovas: vieno ženklo kodas 

s Dangaus kūnas, kurio koordinatės įrašytos polaukiuose $d iki $g, yra 0–1 

pozicijose užkoduotos planetos palydovas 
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y Netaikoma: dangaus kūnas, kurio koordinatės įrašytos polaukiuose $d–$g, yra 

planeta, užkoduota 0–1 pozicijoje 

 

Susijęs laukas 

 

UNIMARC autoritetinių įrašų formatas 

123 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MASTELIS IR 

KOORDINATĖS 

 

UNIMARC bibliografinių įrašų formatas  

206 SPECIALIOJI SRITIS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MATEMATINIAI 

DUOMENYS 

 

 

124 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – SPECIFINIS 

MEDŽIAGOS APIBŪDINIMAS (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
 

Polaukiai 

$a Vaizdo pobūdis (nepasikartojantis) 

a = nefotografinis vaizdas 

b = fotografinis vaizdas 

c = distancinio tyrimo vaizdas 

$b Kartografinio vaizdo / objekto forma (pasikartojantis) 

a = atlasas 

b = diagrama 

c = gaublys 

d = žemėlapis 

e = modelis 

f = profilis 

g = distancinio tyrimo vaizdas 

h = pjūvis 

i = vaizdas 

j = planas 

z = kita 

$c Fotografinio arba nefotografinio vaizdo pateikimo technika (pasikartojantis) 

aa = anaglifijos 

ab = poliarizuotas 

ac = planimetrinis 

ad = kartodiagrama 

ae = nuotėkio linijų žemėlapis  

af = taškinis žemėlapis 

ag = scheminis žemėlapis (t. y. kartograma) 

ah = choropletinis 

ai = chorochromatinis 
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aj = dezimetrinis (tankumo)  

ak = izopletinis 

am = anamorfinis 

an = iliustruotas žemėlapis 

ao = erdvinis modelis ant dvimačio paviršiaus 

ap = mnemoninis arba pažintinis žemėlapis  

aq = vaizdai su horizonto linija (taip pat vaizdai iš paukščio skrydžio ir panoramos) 

ar = vaizdai be horizonto linijos (taip pat vaizdai iš paukščio skrydžio ir panoramos) 

as = perspektyvinis vaizdas 

da = piktografinis žemėlapis 

db = atsitiktinio taško žemėlapis 

dc = ekraninis 

dd = neekraninis 

$d Platformos vieta fotografiniam arba distancinio tyrimo vaizdui (pasikartojantis) 

a = antžeminis  

b = oro erdvėje  

c = kosmoso erdvėje 

$e Nuotolinio tyrimo palydovo kategorija (pasikartojantis) 

a = meteorologinis 

b = Žemės išteklių tyrimo 

c = kosminės erdvės tyrimo 

$f Nuotolinio tyrimo palydovo pavadinimas (pasikartojantis) 

Meteorologiniai 

aa = Tiros 

ab = ATS 

ac = NOAA 

ad = Nimbus 

ae = METEOSAT 

Žemės išteklių tyrimo 

ga = ERTS 

gb = Landsat I 

gc = Landsat II 

gd = Landsat III 

ge = Seasat 

gf = Skylab 

gg = Spacelab 

Kosminės erdvės tyrimo 

ma = Explorer I 

mb = Explorer II 

$g Nuotolinio tyrimo vaizdų įrašymo technika (pasikartojantis) 

Šviesos spinduliavimas 

aa = vaizdo įrašas 

ab = netikrosios spalvos fotografija 

ac = daugiaspektrė fotografija 

ad = daugiaspektris skenavimas 

av = kelių šviesos spinduliavimo technikų derinys 

Šiluminis infraraudonasis skenavimas 

da = infraraudonasis linijinis skenavimas 
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dv = kelių šiluminio infraraudonojo skenavimo technikų derinys 

Mikrobangų emisija 

ga = šoninės apžvalgos oro platformos radiolokatorius (SLAR) 

gb = sintetinės apertūros radiolokacija (SAR) 

gc = pasyvusis mikrobanginis kartografavimas 

 

 

125 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠAI IR NATŲ LEIDINIAI 

(nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Natų leidinio forma (nepasikartojantis) 

$a/0 Partitūros tipas 

a = visa partitūra 

b = partitūra (kišeninė arba studijų) 

c = vokalinė partitūra, akompanimentas tik klavišiniams instrumentams  

d = balso partitūra, choro partitūra, akompanimentas praleistas  

e = sutrumpinta partitūra, fortepijonu (smuiku ir t. t.) grojančio dirigento partitūra 

f = grafinė partitūra  

g = glausta partitūra (pvz., religiniai himnai) 

h = tabulatūra 

i = choro tekstas (knyga) 

j = sutrumpinta partitūra 

k = netikra (pseudo) partitūra 

l = solo partija  

m = įvairios formos. Pavienės formos nurodomas polaukyje $c 

n = partitūra, skirta orkestro vienatipės grupės instrumentams 

o = sutrumpinta partitūra su teksto ir akordų simboliais 

p = stalinė partitūrų knyga 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$a/1 Partijų indikatorius  

a = partijos yra (instrumentinės ir vokalinės) 

b = instrumentinės partijos 

c = vokalinės partijos 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

y = partijų nėra 

$b Literatūrinio teksto indikatorius (ne muzikos atlikimas) (nepasikartojantis)  

a = poezija 

b = drama 

c = proza (romanai, apsakymai ir t. t.) 

d = istorijos kūrinys 
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e = paskaitos, kalbos 

f = instrukcijos (kaip ...) 

g = garsai 

h = autobiografija 

i = biografija 

j = esė, apybraižos 

k = ataskaita (pranešimas) 

l = memuarai 

m = repeticijos 

n = interviu 

o = reklaminiai tekstai 

p = kalbos mokymo priemonė 

q = konferencijos medžiaga 

r = komedija 

s = liaudies pasakos 

t = religiniai tekstai 

z = kiti literatūrinio teksto tipai 

$c Sudėtinė muzikos forma (nepasikartojantis) 

a = visa partitūra 

b = partitūra (kišeninė arba studijų) 

c = vokalinė partitūra, akompanimentas tik klavišiniams instrumentams 

d = balso partitūra, akompanimentas praleistas 

e = sutrumpinta partitūra, dirigento partitūra (fortepijonui, smuikui ir t. t.) 

f = grafinė partitūra 

g = glausta partitūra 

h = tablatūra 

i = choro tekstas (knyga) 

j = sutrumpinta partitūra 

k = netikra (pseudo) partitūra 

l = solinė partija 

n = partitūra, skirta orkestre grojantiems tos pačios grupes instrumentams 

o = sutrumpinta partitūra su teksto ir akordų simboliais 

p = stalinė partitūrų knyga 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

# = nenaudojama 

 

Susijęs laukas 
208 SPECIALIOJI SRITIS: NATŲ LEIDINIŲ SPECIALIEJI DUOMENYS 

 

 

126 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠAI – FIZINĖS SAVYBĖS 

(nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
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Polaukiai 
$a Garso įrašo koduoti duomenys (bendri) (pasikartojantis) 

$a/0 Realizavimo forma 

a = diskas 

b = juosta (atvira ritė) 

c = juosta (kasetė) 

d = juostos ritė (kasetė) 

e = garso įrašymas į vielą 

f = cilindras  

g = ritė (mechaninis pianinas arba mechaniniai vargonai) 

h = filmas (garsinis filmas) 

z = kita 

$a/1 Greitis 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita (pvz., nestandartinės mikrogriovelių plokštelės, realizuotos iki 1906 m.) 

Diskai 

a = 16 2/3 aps./min. 

b = 33 1/3 aps./min. 

c = 45 aps./min. 

d = 78 aps./min. 

e = 8 aps./min. 

g = 1,4 m/sek. (kompaktiniai diskai) 

Cilindrai 

h = 1 colis per sek. (120 aps./min.) 

i = 160 aps./min. 

Juostos 

k = 1 7/8 colio per sek. 

l = 15/16 colio per sek. 

m = 3 3/4 colio per sek. 

n = 7 1/2 colio per sek. 

o = 15 colių per sek. 

p = 30 colių per sek. 

q = 8/10 colio per sek. 

r = 4/10 colio per sek. 

$a/2 Garso tipas 

Garso įrašymo būdas: 

a = monofoninis 

b = stereofoninis 

c = kvadrofoninis 

u = nežinomas 

z = kitas 

$a/3 Griovelio plotis 

Disko griovelių plotis: 

a = stambus / standartinis 

b = mikrogriovelis / smulkus 

u = nežinomas 

x = netaikoma 
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z = kitas 

$a/4 Matmenys (garso įrašai) 

a = 3 coliai 

b = 5 coliai 

c = 7 coliai 

d = 10 colių 

e = 12 colių 

f = 16 colių 

g = 14 colių 

h = 4¾ colio (kompaktinis diskas) 

j = 3 7/8 x 2½ colio kasetė 

o = 5¼ x 3 7/8 colio kasetė  

s = 2¾ x 4 colių cilindras  

u = nežinomi 

x = netaikoma 

z = kiti 

$a/5 Juostos plotis 

a = ¼ colio 

b = ½ colio 

c = 1 colis 

d = 1/8 colio 

e = 2 coliai 

f = 1/3 colio (8 mm) 

u = nežinomas 

x = įrašas ne juostoje 

z = kitas 

$a/6 Juostos konfigūracija 

a = vienas takelis 

b = du takeliai 

c = keturi takeliai 

d = aštuoni takeliai 

e = dvylika takelių 

f = šešiolika takelių 

g = dvidešimt keturi takeliai 

h = šeši takeliai 

u = nežinoma 

x = įrašas ne juostoje 

z = kita 

$a/7–12 Pridedamoji tekstinė kalbinė medžiaga 

a = diskografija 

b = bibliografija 

c = teminė rodyklė 

d = libretas arba tekstas 

e = kompozitoriaus biografija 

f = atlikėjo biografija arba ansamblio istorija 

g = techniniai arba istoriniai duomenys apie instrumentus 

h = techninė informacija apie muzikos atlikimą 

i = istoriniai duomenys apie muziką  
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j = kita istorinė informacija 

k = etnologinė informacija 

l = aranžuotojo arba transkribuotojo biografija 

r = instrukcinė medžiaga 

s = partitūra 

z = kita pridedamoji tekstinė kalbinė medžiaga 

$a/13 Įrašymo technika 

a = akustinė 

b = elektrinė 

c = skaitinė 

u = nežinoma 

z = kita 

$a/14 Specialiosios atkūrimo charakteristikos 

a = NAB standartas 

b = CCIR/IEC standartas 

c = DBX apdorojimas 

d = skaitinis (kompaktinis diskas) 

e = koduota DolbyA  

f = koduota DolbyB  

g = koduota DolbyC  

h = koduota CX  

x = netaikoma 

u = nežinoma 

z = kita 

$b Garso įrašo koduoti duomenys (detalės) (nepasikartojantis) 

$b/0 Disko, cilindro arba juostos tipas 

a = akimirksnio (unikalus, įrašyta vietoje) 

b = masinė gamyba (dauguma komercinių diskų arba juostų) 

c = juostos originalas 

d = kontrolinė originalios juostos kopija 

e = disko originalas (negatyvas) 

f = matrica (pozityvas) 

g = stamperis (negatyvas) 

h = bandomasis presavimas  

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$b/1 Medžiagos tipas 

Disko, cilindro arba juostos medžiagos tipas: 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

Diskai 

a = lakuoti (pvz., acetatiniai)  

b = metaliniai (pvz., aliumininiai) 

c = šelako presavimo (masinė gamyba) 

d = plastiko presavimo (masinė gamyba) 

e = metaliniai ir plastikiniai (kompaktiniai diskai) 
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Cilindrai 

g = vaško (vienkartiniai) 

h = plastikiniai (masinė gamyba) 

Juostos 

i = popierinio pagrindo 

j = acetatinė 

k = polivanilchloridinė 

l = poliesterinė 

$b/2 Įpjovų tipas 

a = šoninė arba kombinuota įpjova 

b = vertikali (kalno ir slėnio) įpjova  

u = nežinoma 

x = netaikoma 

 

 

127 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠŲ IR NATŲ LEIDINIŲ 

(MUZIKOS ATLIKIMO) TRUKMĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Trukmė (pasikartojantis) 

Laikas dalijamas į tris elementus, kurių kiekvienas yra dviejų simbolių ilgio, žymintys valandas, 

minutes ir sekundes.  

 

Susiję laukai 

UNIMARC autoritetinių įrašų formatas 

127 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠŲ, REGIMOSIOS PROJEKCIJOS, 

MUZIKINIŲ KOMPOZICIJŲ IR SPEKTAKLIŲ TRUKMĖ 

 

UNIMARC bibliografinių įrašų formatas 

115 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: REGIMOJI PROJEKCIJA, VAIZDO ĮRAŠAI IR 

FILMAI 

215 FIZINIAI DUOMENYS 

300 BENDROJI PASTABA 

327 PASTABA APIE TURINĮ 

 

 

128 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: MUZIKOS KŪRINIO FORMA IR TONACIJA 

ARBA DERMĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
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$a Muzikos kūrinio forma (pasikartojantis) 

$b [Nebenaudojamas] Instrumentinės arba vokalinės partijos ansambliams 

Vietoj šio polaukio naudojamas 146 laukas.  

$c [Nebenaudojamas] Instrumentinės arba vokalinės partijos solistams 

Vietoj šio polaukio naudojamas 146 laukas.  

$d Muzikos kūrinio tonacija arba dermė (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
UNIMARC autoritetinių įrašų formatas 

128 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: MUZIKOS KŪRINIO FORMA IR TONACIJA 

ARBA DERMĖ 

 

UNIMARC bibliografinių įrašų formatas 

146 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ATLIKIMO PRIEMONĖS 

302 PASTABOS APIE KODUOTĄ INFORMACIJĄ 

500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

506 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO IDENTIFIKAVIMAS 

507 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS IDENTIFIKAVIMAS 

(laikinas) 

576 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO 

IDENTIFIKAVIMAS 

577 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS 

IDENTIFIKAVIMAS (laikinas) 

 

 

130 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: MIKROFORMOS – FIZINĖS SAVYBĖS 

(pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Mikroformos koduoti duomenys – fizinės savybės (pasikartojantis) 

$a/0 Specifinis medžiagos apibūdinimas 

a = apertūrinė korta 

b = mikrofilmo ritė kasetėje  

c = mikrofilmo kasetė 

d = mikrofilmo ritė 

e = mikrofiša 

f = mikrofišos kasetė 

g = neskaidri mikrokorta 

h = mikrofilmo atkarpa 

u = nenurodyta 

z = kitas 

$a/1 Poliariškumas 

a = pozityvas 

b = negatyvas 
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d = mišrus poliariškumas 

u = nežinomas 

$a/2 Matmenys 

a = 8 mm (mikrofilmas) 

d = 16 mm (mikrofilmas) 

f = 35 mm (mikrofilmas) 

g = 70 mm (mikrofilmas) 

h = 105 mm (mikrofilmas) 

1 = 3 x 5 colio (8 x 13 cm) (mikrofiša arba neskaidri mikrokorta) 

m = 4 x 6 colio (11 x 15 cm) (mikrofiša arba neskaidri mikrokorta) 

o = 6 x 9 colio (16 x 23 cm) (mikrofiša arba neskaidri mikrokorta) 

p = 3 1/4 x 7 3/8 colio (9 x l9 cm) (apertūrinė korta) 

u = nežinomi 

z = kiti 

$a/3 Sumažinimo santykis 

a = mažas sumažinimas 

b = standartinis (16x 30x)  

c = didelis (31x 60x) 

d = labai didelis (61x 90x) 

e = ypač didelis (9lx ) 

u = nežinomas 

v = kintantis 

$a/4–6 Specifinis sumažinimo santykis  

$a/7 Spalva 

a = monochrominė 

b = spalvota 

u = nežinoma 

v = kintanti 

z = kita 

$a/8 Juostos emulsija 

a = sidabrinė haloidinė 

b = diazinė 

c = vezikuliarinė 

u = nežinoma 

v = mišri emulsija 

x = netaikoma 

z = kita 

$a/9 Karta 

a = pirmoji karta (etalonas) 

b = spausdinimo etalonas 

c = darbinė kopija 

u = nežinoma 

v = įvairios kartos 

$a/10 Juostos pagrindas 

a = saugus pagrindas, medžiaga nenustatyta 

b = nesaugus pagrindas (pvz., nitratinis) 

c = saugus pagrindas, acetatinis nenustatytas 

d = saugus pagrindas, diacetatinis 
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e = saugus pagrindas, polisterinis 

f = saugus pagrindas, įvairiatipis (kelių tipų juostos saugiu pagrindu, išskyrus nitratinį, 

sujungtos kartu) 

g = saugus pagrindas, triacetatinis 

u = nežinomas 

x = netaikoma 

 

 

131 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – 

GEODEZINIAI, TINKLELIO IR VERTIKALIEJI MATAVIMAI (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Sferoidas (pasikartojantis) 

$b Horizontalioji data (pasikartojantis) 

$c Tinklelio ir atramos sistema (pasikartojantis) 

$d Sanklotinis tinklelis ir atramos sistema (pasikartojantis) 

$e Antrinis tinklelis ir atramos sistema (pasikartojantis) 

$f Vertikalioji data (pasikartojantis) 

$g Aukščio matavimo vienetas (pasikartojantis) 

$h Horizontalių intervalas (pasikartojantis) 

$i Papildomųjų horizontalių intervalas (pasikartojantis) 

$j Batimetrijos matavimo vienetas (pasikartojantis) 

$k Batimetrinių linijų intervalas (pasikartojantis) 

$l Papildomųjų batimetrinių linijų intervalas (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
120 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – BENDRIEJI 

DUOMENYS 

121 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – FIZINĖS 

SAVYBĖS 

 

 

135 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Elektroninių išteklių koduoti duomenys (nepasikartojantis) 

$a/0 Elektroninio ištekliaus tipas 

a = skaitinis 

b = kompiuterio programa (programos) 

c = vaizdinis 
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d = tekstas 

e = bibliografiniai duomenys 

f = šriftas  

g = žaidimas 

h = garsas 

i = interaktyvi multimedija 

j = nuotolinio ryšio sistema arba paslauga 

u = nežinoma 

v = sudėtinis 

z = kitas 

$a/1 Specifinis medžiagos apibūdinimas 

a = magnetinė juosta kasetėje 

b = kompiuterinė mikroschema kasetėje 

c = kompiuterinis optinis diskas kasetėje 

f = kompiuterinė kasetinė magnetinė juosta 

h = magnetinė juosta didiesiems kompiuteriams 

j = kompiuterinis lankstusis diskelis 

m = kompiuterinis magnetinis optinis diskas 

o = kompiuterinis optinis diskas 

r = nuotolinio ryšio sistemos 

u = nežinoma 

z = kita 

$a/2 Spalva 

a = vienspalvis  

b = nespalvotas  

c = daugiaspalvis 

g = pilkio pustoniai 

m = mišrus 

n = netaikoma 

u = nežinoma 

z = kita 

$a/3 Matmenys 

a = 3½ colio 

e = 12 colių 

g = 4¾ colio arba 12 cm 

i = 1 1/8 x 2 3/8 colio 

j = 3 7/8 x 2 1/2 colio 

n = netaikoma 

o = 5¼ colio 

u = nežinomi 

v = 8 coliai 

z = kiti 

$a/4 Garsas  

# = garso nėra (begarsis) 

a = garsas laikmenoje 

u = nežinoma 

$a/5–7 Vaizdo gylis bitais 

001–999 = tikslus vaizdo gylis bitais 
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mmm = sudėtinis (daugiau negu vienas vaizdo tipas) 

nnn = netaikoma 

--- = nežinoma 

$a/8 Failo formatų skaičius 

a = vienas failo formatas 

m = keletas failo formatų 

u = nežinomas 

$a/9 Kokybės garantijos adresatas  

a = nėra 

n = netaikoma 

p = yra 

u = nežinoma 

$a/10 Pirmtakas / Šaltinis 

a = failas, reprodukuotas iš originalo 

b = failas, reprodukuotas iš mikroformos 

c = failas reprodukuotas iš elektroninio ištekliaus 

d = failas reprodukuotas iš tarpinio šaltinio, bet ne iš mikroformos 

m = mišrus 

n = netaikoma 

u = nežinomas 

$a/11 Suglaudinimo lygmuo  

a = nesuglaudintas 

b = nenuostolingasis 

d = nuostolingasis 

m = mišrus 

u = nežinomas 

$a/12 Konvertavimo kokybė 

a = kreiptis 

n = netaikoma 

p = saugojimas 

r = pakeitimas 

u = nežinoma 

 

 

140 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: SENIEJI (ANTIKVARINIAI) LEIDINIAI – 

BENDRIEJI DUOMENYS (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Senųjų (antikvarinių) leidinių koduoti duomenys – bendri (nepasikartojantis) 

$a/0–3 Iliustracijų kodai – knyga 

a = iliustracijos (naudojamas tiems iliustracijų tipams, kurie neišvardyti toliau, pvz., 

diagramoms, grafikams arba kai iliustracijų tipams nesuteikiamas kodas) 

b = iliuminacijos 

c = ornamentinė raidė 
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d = miniatiūra 

e = rubrika (pavadinimas ir t. t. išskirtiniu šriftu) 

f = vinjetė (ornamentas prie didžiosios raidės, atsklanda ir t. t.)  

g = frontispisas 

h = portretai 

i = veduta (panoraminis miesto ar pan. atvaizdas su identifikuotais svarbiausiais 

objektais) 

j = žemėlapiai 

k = jūrlapiai (navigacijos žemėlapiai) 

l = planai 

m = natos 

n = herbai 

o = genealoginės lentelės 

y = be iliustracijų 

z = kita 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/4–7 Iliustracijų kodai – įklija 

a = iliustracijos 

g = frontispisas 

h = portretai 

i = veduta 

j = žemėlapiai 

k = jūrlapiai (navigacijos žemėlapiai) 

l = planai 

m = natos 

n = herbai 

o = genealoginės lentelės 

y = be iliustracijų 

z = kita 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/8 Iliustracijos technikos kodas 

a = medžio raižinys 

b = litografija 

c = ofortas 

d = akvatinta 

e = raižinys 

u = nežinoma 

v = įvairi 

z = kita 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/9–16 Turinio formos kodas 

aa = religijos kūrinys (naudojamas Biblijos pasakojimams, katekizmui, bažnytinei 

literatūrai, himnui, indulgencijoms, litanijoms, mirakliams, religinėms dramoms, 

pamokslams, apeigynams ir t. t.; jei reikia atskirai koduoti katekizmą, bažnytinę 

literatūrą, pamokslą ir apeigyną, naudojami atitinkami kodai: ,,ab“, ,,ac“, ,,ad“, ,,ae“) 

ab = katekizmas 

ac = bažnytinė literatūra (knygos kanoninėms valandoms, bažnytiniai kalendoriai, 

novenos, maldaknygės, psalmynai ir t. t.) 



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

58/132 

ad = pamokslas (apokaliptiniai pamokslai, pamokslai vaikams, proginiai pamokslai ir t. t.) 

ae = apeigynai (liturginės knygos: antifonarijus, brevijorius, evangelija, gradualas, 

himnai, mišiolas, pontifikalas, ritualiniai apeigynai, sakramentaras ir t. t.) 

ba = mokslo darbas (moksliniai atlasai, vaistažolių žinynai, laboratoriniai užrašai, 

farmakopėja ir t. t.) 

bb = diskusijos, disertacijos, tezės, moksliniai darbai 

ca = socialiniai papročiai (etiketo, iškilmių rengimo, brolijų bei ložių ritualų ir t. t. 

knygos) 

da = teisės darbai (įstatymai, aktai, bulės, chartijos, traktatai, regulos ir t. t.) 

db = politika  

ea = efemerinis spaudinys (knygų prekybininkų, spaustuvininkų, leidėjų skelbimai, 

pardavimo, aukcionų, gamintojų ir t. t. katalogai, plakatai, programos ir t. t.) 

fa = informacinis leidinys (naudojamas akademijų, bibliotekų, muziejų katalogams, 

almanachams, bibliografijoms, kalendoriams, adresų knygoms, rodyklėms, žodynams, 

enciklopedijoms, sisteminėms rodyklėms ir t. t.; jei reikia atskirai koduoti bibliotekos 

katalogą, bibliografiją, kalendorių, rodyklę, žodyną arba enciklopediją, naudojami 

atitinkami kodai: fb, ,fc, ,fd, ,fe, ff ir fg) 

fb = bibliotekos katalogas  

fc = bibliografija 

fd = kalendorius 

fe = rodyklė 

ff = žodynas 

fg = enciklopedija 

ga = istorijos kūrinys (kronikos, metraščiai, biografijos, genealogijos, giminės, vietovės, 

karo istorijos ir t. t.) 

ha = polemika 

ia = diskursyvinis kūrinys (kreipimaisi, dialogai, interviu, laiškai, klausimai ir atsakymai 

ir t. t.) 

ja = memorialinis kūrinys (jubiliejinis rinkinys, albumas, nekrologas, panegirika, 

memuarai ir t. t.) 

ka = mokomasis kūrinys (naudojamas mokomajam kūriniui apskritai; jei reikia koduoti 

vadovus ir vadovėlius, naudojami atitinkami kodai: „kb“ ir „kc“) 

kb = vadovas (žinynas)  

kc = vadovėlis (abėcėlė, antologija, chrestomatija, elementorius, skaitiniai, gramatika ir t. t.) 

la = apskaitos darbas (sertifikatas, kainynas, prenumeratorių, mokesčių mokėtojų sąrašai, 

balsavimo protokolai ir t. t.) 

ma = kūriniai laisvalaikiui (spalvinimo knyga, žaidimai, galvosūkiai ir t. t.) 

na = kūrinio versija (adaptacija, sutrumpintas variantas, parodija, pataisyta laida, 

scenarijus ir t. t.) 

zz = kita 

## = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/17–18 Literatūros kūrinio formos kodas 

aa = poezija 

ab = romansas (gesta, pastoralė) 

ca = drama 

da = libretas 



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

59/132 

ea = proza (naudojamas prozai apskritai; jei reikalingas specifinis žymuo romanui, 

novelei, pasakėčiai, pasakai, alegorijai, legendai, parabolei arba apsakymui, naudojami 

atitinkami toliau pateikti kodai) 

eb = romanas 

ec = novelė 

ed = pasakėčia 

ef = pasaka 

eg = alegorija 

eh = legenda 

ei = parabolė 

ej = apsakymas 

fa = esė, apybraiža, feljetonas 

ga = humoras, satyra 

ha = laiškai 

ia = miscellanea 

ja = sentencija, aforizmas, patarlė, anekdotas 

ka = vaikų literatūra 

la = kita (naudojamas kronikai, memuarams, dienoraščiui, biografijai, hagiografijai, 

kelionių aprašymui, erotinei literatūrai, mistinei literatūrai ir t. t.; jei reikalingas specifinis 

žymuo, naudojami atitinkami toliau pateikti kodai) 

lb = kronika 

lc = memuarai 

ld = dienoraštis 

le = biografija 

lf = hagiografija 

lg = kelionių aprašymas 

lh = erotinė literatūra 

li = mistinė literatūra 

ma = retorika, kalbos, pranešimai 

yy = neliteratūrinis tekstas 

zz = kelios arba kitos literatūros formos 

$a/19 Biografijos kodas 

a = autobiografija (atsiminimai, išpažinimai) 

b = asmens biografija 

c = kolektyvinė biografija 

d = sudaryta iš biografinės informacijos 

y = ne biografija 

z = kelių tipų arba kitos formos 

$a/20 Pagrindo medžiaga – knyga 

a = popierius 

b = rankų darbo popierius 

c = ryžių pluošto popierius 

d = medienos popierius 

e = pergamentas, velenas 

z = kita 

$a/21 Pagrindo medžiaga – įklija 

a = popierius 

b = rankų darbo popierius 
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c = ryžių pluošto popierius 

d = medienos popierius 

e = pergamentas, velenas 

z = kita 

# = (tarpas) – pozicijai reikšmė nesuteikiama 

$a/22 Vandenženklio kodas 

0 = popierius neturi vandenženklio 

1 = popierius turi vandenženklį 

$/23 Spaustuvininko ženklo kodas 

0 = spaustuvininko ženklo nėra 

1 = spaustuvininko ženklas yra 

$a/24 Leidėjo ženklo kodas 

0 = leidėjo ženklo nėra 

1 = leidėjo ženklas yra 

$a/25 Ornamentinio ženklo kodas 

0 = ornamentinio ženklo nėra 

1 = ornamentinis ženklas yra 

$a/26–27 Neapibrėžta (## ) 

 

Susijęs laukas 
105 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TEKSTINĖ KALBINĖ MEDŽIAGA, 

MONOGRAFINĖ 

 

 

141 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – EGZEMPLIORIAUS SPECIFINĖS SAVYBĖS 

(pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Koduoti duomenys – egzemplioriaus specifinės savybės (nepasikartojantis)  

$a/0–2 Įrišo medžiagos kodas – bendras 

a = pergamentas, velenas 

b = oda 

c = medis 

d = audinys 

e = sintetika 

f = kartonas 

g = popierius 

h = neįrišta 

u = nežinomas 

z = kita 

# = (tarpas) – informacija nereikalinga 

$a/3 Įrišo tipo kodas 

a = originalas (t. y. pirminis) 

b = perrištas  
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c = šiuolaikinis 

d = restauruotas, faksimilinis 

e = restauruotas, imitacija 

f = kūrinys įrištas su kitu (leidėjo, platintojo ir (arba) savininko sudarytas konvoliutas) 

h = neįrišta 

j = faksimilė 

k = restauruotas originalas 

l = restauruotas neoriginalas 

u = nežinomas 

z = kitas 

# = (tarpas) – nėra duomenų 

$a/4 ,,Įrišta su“ kodas [konvoliuto kodas] 

0 = atskiras vienetas [ne konvoliutas] 

1 = įrišta su vienu arba keliais [konvoliutas] 

 

$a/5 Būklės kodas – įrišas – bendras 

a = puikus 

b = geras 

c = susidėvėjęs (laikui bėgant, dėl dažno arba ilgalaikio naudojimo ir pan.) 

d = sugadintas (dėl fizinių ir (arba) mechaninių, cheminių arba biologinių priežasčių) 

e = suplyšusi nugarėlė  

f = dingęs 

g = restauruotas  

u = nežinomas 

z = kitas 

# = (tarpas) – informacija nereikalinga 

 

$a/6–7 Būklės kodas – pati knyga – bendras 

a = puiki 

b = gera 

c = susidėvėjusi (laikui bėgant, dėl dažno arba ilgalaikio naudojimo ir pan.) 

d = sugadinta (dėl fizinių ir (arba) mechaninių, cheminių arba biologinių priežasčių) 

e = trūksta lapo / lapų 

g = restauruota  

u = nežinoma 

z = kita 

# = (tarpas) – informacija nereikalinga 

 

$b Įrišo specifinės charakteristikos (nepasikartojantis)  

$b/0–1 Pirminė įrišo medžiaga 

Oda / išdirbta oda 

aa = pergamentas  

ab = velenas 

ac = veršiuko oda 

ad = avies oda 

ae = rauginta avies oda  

af = plona avies oda  

ag = ožkos oda 
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ah = tymas 

ai = Nigerijos tymas  

aj = zomša 

al = kiaulės oda  

am = alūninė oda, balta oda, vengriška oda 

an = šagrenė 

ao = arklio arba asilo ir pan. oda 

ap = žuvų ir jūros žinduolių: rajos, ryklio oda, ruonio kailis ir t. t. 

aq = gyvatės oda 

ar = kitų gyvūnų oda 

as = nenustatyta oda ir kailis 

Kitos gyvūnų medžiagos 

bi = dramblio kaulas 

bm = perlinė kriauklė  

bt = vėžlio kiautas  

bz = kitos medžiagos, pagamintos iš gyvūnų kiautų, ilčių ir t. t. 

Popierius ir jo produktai 

ca = kartonas  

cb = popierius 

cc = marmuro imitacija 

cd = papjė mašė  

Kitos natūralios medžiagos 

da = audeklas; knyginis audeklas 

db = klijuotė  

dc = mitkalis  

dd = kanva 

de = linas  

df = muaras 

dg = šilkas 

dh = muaruotas šilkas 

dj = satinas 

dl = aksomas 

dm = kiti audiniai iš natūralių medžiagų 

dw = mediena 

Dirbtinės medžiagos 

ep = plastiko danga 

es = sintetikos audiniai 

Metalai 

fb = žalvaris, bronza  

fg = auksas 

fs = sidabras 

tt = mišrus 

uu = nežinoma 

xx = netaikoma (išteklius neįrištas) 

zz = kitos įrišo medžiagos 

 

$b/2–3 Antrinė įrišo medžiaga 
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$b/4 Įrišo puošybiniai elementai  

# = duomenų nėra 

a = auksiniai įspaudai  

b = sidabriniai įspaudai  

c = neryškūs įspaudai  

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$b/5 Dekoravimo (puošybos) motyvai 

# = duomenų nėra 

a = geometrinis 

b = antropomorfinis  

c = augalinis 

d = gyvūninis (animalistinis)  

e = heraldinis  

f = monograma  

g = mišrus 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$b/6 Įrišo detalės 

# = duomenų nėra 

a = brūzguliai arba virvės 

b = sagtys 

c = sutvirtinimai 

d = reljefiniai papuošimai 

e = metalo dekoratyvinės detalės 

f = kieti įdėklai 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$b/7 Viršelis  

# = duomenų nėra 

a = medis 

b = popierius 

c = kartonas 

u = nežinoma 

x = netaikoma 

z = kita 

$c Amžius  

# = duomenų nėra 

a = anksčiau nei X a. 

b = X–XIV a. 

c = XV a. 

d = XVI a. 

e = XVII a. 

f = XVIII a. 

g = XIX a. 
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h = XX a. 

i = XXI a. 

u = nežinoma 

z = kita 

$d/0–2 Įrišo būklės kodas – specifinis 

a = cheminė pažaida 

b = rūgštėjimas  

c = rusvės  

d = biologinė pažaida  

e = kirmgrauža  

f = graužikų padaryta pažaida  

g = pelėsiai  

h = fizinė ir (arba) mechaninė pažaida 

i = vandens dėmės 

j = ugnies pažaida 

k = deformacija 

l = suplyšęs lapas / lapai 

u = nežinoma 

# = informacija nereikalinga  

$e/0–2 Rankų darbo iliustracijų kodas  

a = iliustracijos  

b = rankomis spalvintos iliustracijos  

c = iliuminacijos (rankraščio puošmenos, miniatiūros)  

d = pieštuku arba plunksna atliktas ornamentinis piešinys  

e = teptuku atliktos iliustracijos 

u = nežinoma 

# = informacija nereikalinga  

$e/3–5 Knygos žymių kodas  

a = anotuotas egzempliorius 

b = glosos, marginalijos (įrašytas senovinio rankraščio paraštėje arba įterptas į tekstą 

nesuprantamo žodžio arba teksto vietos paaiškinimas); pastaba paraštėje  

c = manunculae 

d = kilmės pastaba  

e = ekslibrisai  

f = ankstesnės buvimo vietos žymė  

g = ranka parašyta data  

h = neornamentinis eskizas arba piešinys  

u = nežinoma 

# = informacija nereikalinga  

$f/0-2 Būklės kodas – pati knyga – specifinis 

a = cheminė pažaida  

b = rūgštėjimas  

c = rusvės  

d = biologinė pažaida  

e = kirmgrauža  

f = graužikų padaryta pažaida  

g = pelėsiai  

h = fizinė ir (arba) mechaninė pažaida 
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i = vandens dėmės 

j = ugnies pažaida 

k = deformacija 

l = suplyšęs lapas / lapai 

u = nežinoma 

# = informacija nereikalinga  

 

Susijęs laukas 
318 PRIEŽIŪROS PASTABA 

 

 

145 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ATLIKIMO PRIEMONĖS 

Nebetaikomas. Pakeistas 146 lauku. 

 

 

146 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ATLIKIMO PRIEMONĖS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Originalios arba aranžuotos kompozicijos indikatorius 

# neapibrėžta 

0 originali kompozicija 

1 aranžuota kompozicija 

Indikatorius 2: Alternatyvios atlikimo priemonės indikatorius 

# netaikoma 

1 alternatyvi atlikimo priemonė 

 

Polaukiai 
$a atlikimo priemonės tipas (nepasikartojantis) 

a = vokalinė a capella muzika  

b = instrumentinė muzika  

c = vokalinė ir instrumentinė muzika 

d = elektroninė akustinė muzika 

e = mišri muzika (elektroninė akustinė muzika ir kitos atlikimo priemonės) 

u = neapibrėžta, kintanti (pvz., Renesanso vokalinė arba instrumentinė muzika) 

z = kita (pvz., įprastų daiktų panaudojimas arba gamtos garsai) 

 

$b Instrumento (arba balso) solinė muzika (9 simbolių kodas), (pasikartojantis) 

 

Polaukio $b fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Instrumentų arba balsų skaičius 

Instrumentų arba balsų tipas 

Kiti duomenys 

2 (pradžioje yra 0) 

3 (žr. kodų sąrašą A) 

4 (žr. kodų sąrašus B–C) 

0–1 

2–4 

5–8 

 

$c Instrumento (arba balso) nesolinė muzika, dirigentas, kitas atlikėjas arba atlikimo priemonė, 

neįtraukta į ansamblį, įrašytą polaukyje $d (9 simbolių kodas). Privalomas, jei $d polaukis 

neįrašytas. Pasikartojantis. 
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Polaukio $c fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Instrumentų arba balsų skaičius ir t. t. 

Instrumentų arba balsų tipas ir t. t. 

Kiti duomenys 

2 (pradžioje yra 0) 

3 (žr. kodų sąrašą A) 

4 (žr. kodų sąrašą B–C) 

0–1 

2–4 

5–8 

 

$d Vokalinis arba instrumentinis ansamblis (9 simbolių kodas). Privalomas, jei $c polaukis 

neįrašytas. Pasikartojantis. 

 

Polaukio $d fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Ansamblių skaičius 

Ansamblių tipas 

Atliekamų ansamblio partijų skaičius 

Kiti duomenys 

2 (pradžioje yra 0) 

3 (žr. kodų sąrašą A) 

2 (pradžioje yra 0) 

2 (žr. kodų sąrašą B–C) 

0–1 

2–4 

5–6 

7–8 

 

$e Instrumento (arba balso) muziką solo, dirigentas, kitas atlikėjas arba atlikimo priemonė, 

įtraukta į ansamblį įrašytą polaukyje $d (9 simbolių kodas). Pasikartojantis. 

 

Polaukio $e fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Instrumentų arba balsų skaičius 

Instrumentų arba balsų tipas 

Kiti duomenys 

2 (pradžioje yra 0) 

3 (žr. kodų sąrašą A) 

4 (žr. kodų sąrašą B–C) 

0–1 

2–4 

5–8 

 

$f Instrumentas, kurio tipas anksčiau pateiktas $c arba $e polaukyje. (9 simbolių kodas). 

Pasikartojantis. 

 

Polaukio $f fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Instrumentų skaičius 

Instrumentų tipas 

Kiti duomenys 

2 ([pradžioje yra 0) 

3 (žr. kodų sąrašą A) 

4 (žr. kodų sąrašą B–C) 

0–1 

2–4 

5–8 

 

$h Partijų skaičius. (4 simbolių kodas). Pasikartojantis. 

 

Polaukio $h fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 

Partijų skaičius 

Kategorija 

3 (pradžioje yra 0) 

1 (žr. kodų sąrašą D) 

0–2 

3 

 

$i Atlikėjų skaičius. (4 simbolių kodas). Pasikartojantis. 

 

Polaukio $i fiksuoto ilgio duomenų elementų lentelė: 

 

Duomenų elemento pavadinimas Simbolių skaičius Simbolių pozicija 
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Atlikėjų skaičius 

Kategorija 

3 (pradžioje yra 0) 

1 (žr. kodų sąrašą D) 

0–2 

3 

 

Susiję laukai 

128 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: MUZIKOS KŪRINIO FORMA IR TONACIJA 

ARBA DERMĖ 

302 PASTABOS APIE KODUOTĄ INFORMACIJĄ 

500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

 

 

181 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – TURINIO FORMA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1 : tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2 : ISBD 0 srities pateikties indikatorius 

 

Antrasis indikatorius nurodo, ar įrašą pateikianti tarnyba naudos šio lauko duomenis ISBD 0 

sričiai automatiškai generuoti spausdintinėse arba kitokiose įrašo pateiktyse. Jei 0 sritį generuoti 

nebūtina (nes duomenys pateikiami tekstine forma 203 lauke), šio indikatoriaus reikšmė turi būti 

„0“.  

0 Negeneruoti 0 srities pateikties 

1 Generuoti 0 srities pateiktį  

# Informacija nepateikiama 

 

Reikšmė # naudojama, kai lauke yra polaukis $c.  

 

Polaukiai 

$a Turinio formos kodas (nepasikartojantis) 

$b Turinio apibūdinimo kodas (pasikartojantis, kai vienas priemonės tipas apima įvairias turinio 

formas)  

$c Kitas turinio formos kodas (pasikartojantis)  

$2 Sistemos kodas (privalomas, jei naudojamas $c; nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS TIPAS 

203 TURINIO FORMA IR PRIEMONĖS TIPAS 

ĮRAŠO ETIKETĖ, įrašo tipas (simbolio 6 pozicija) 

 

 

182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS TIPAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: ISBD 0 srities pateikties indikatorius 

Antrasis indikatorius nurodo, ar įrašą pateikianti tarnyba naudos šio lauko duomenis ISBD 0 

sričiai automatiškai generuoti spausdintinėse arba kitokiose įrašo pateiktyse. Jei 0 sritį generuoti 
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nebūtina (nes duomenys pateikiami tekstine forma 203 lauke), šio indikatoriaus reikšmė turi būti 

„0“.  

0 Negeneruoti 0 srities pateikties  

1 Generuoti 0 srities pateiktį  

# Informacija nepateikiama 

Reikšmė # naudojama, kai lauke yra $c.  

 

Polaukiai 

$a ISBD Priemonės tipo kodas (nepasikartojantis)  

$c Kitas priemonės tipo kodas (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (privalomas, jei naudojamas $c, nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

181 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – TURINIO FORMA 

203 TURINIO FORMA IR PRIEMONĖS TIPAS 

 
 

183 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – LAIKMENOS TIPAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Išvedinio ekrane indikatorius 

 

Nurodo, ar įrašą teikianti organizacija naudos šio lauko duomenis automatiškai įrašyti laikmenos 

tipą tekstine forma. 

 

0 Nenaudojama išvediniams ekrane 

1 Naudojama išvediniams ekrane 

# Informacijos nėra 

 

Polaukiai 

$a [Rezervuotas. Gali būti pritaikytas ISBD „laikmenos tipo“ kodui] 

$c Laikmenos tipo kodas (privalomas, kai nėra $a polaukio, pasikartojantis, kai išteklius apima 

keletą laikmenos tipų, susietų su tuo pačiu priemonės tipu) 

$2 Sistemos kodas (privalomas, kai yra $c polaukis, nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga (pasikartojantis) 
 

Susiję laukai 

182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS TIPAS 

283 LAIKMENOS TIPAS 

 

 

2--APRAŠOMOSIOS INFORMACIJOS BLOKAS 
 

Apibrėžti šie laukai: 

200 Antraštė ir atsakomybės duomenys 
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203 Turinio forma ir priemonės tipas 

205 Laidos duomenys 

206 Specialioji sritis: kartografiniai ištekliai – matematiniai duomenys 

207 Specialioji sritis: tęsiamieji ištekliai – numeracija 

208 Specialioji sritis: natų leidinių specialieji duomenys 

210 Išleidimas, platinimas ir t. t. 

211 Numatoma išleidimo data 

215 Fiziniai duomenys 

225 Serija 

230 Specialioji sritis: elektroninio ištekliaus charakteristikos 

251 Medžiagos sąranga ir išdėstymas 

283 Laikmenos tipas 

 

 

200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS (privalomas, nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštė nėra reikšminga 

1 Antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Pagrindinė antraštė (privalomas kiekvienam įrašui, pasikartojantis) 

$b Bendras medžiagos apibūdinimas (pasikartojantis) 

$c Kito autoriaus pagrindinė antraštė (pasikartojantis) 

$d Gretutinė pagrindinė antraštė (pasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$f Pirmieji atsakomybės duomenys (pasikartojantis) 

$g Kiti atsakomybės duomenys (pasikartojantis) 

$h Dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

$j Aprėpiančios datos 

Laikotarpis, kuriuo buvo kuriama aprašomos medžiagos turinio visuma (nepasikartojantis) 

$k Pagrindinės datos 

Laikotarpis, kuriuo buvo kuriama pagrindinė aprašoma medžiaga (nepasikartojantis)  

$r Antraštinio puslapio arba jo pakaitalo duomenų pateikimas (dažniausiai taikoma seniesiems 

monografiniams ištekliams), (nepasikartojantis) 

$v Tomo žymuo (nepasikartojantis) 

$z Gretutinės pagrindinės antraštės kalba (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
101 IŠTEKLIAUS KALBA 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTĘ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS  

312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES 

423 IŠLEISTA SU 

5-- SUSIJUSIŲ ANTRAŠČIŲ BLOKAS 
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530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ  

 

 

203 TURINIO FORMA IR PRIEMONĖS TIPAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1 : tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2 : tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Turinio forma (privalomas, pasikartojantis) 

$b Turinio apibūdinimas (pasikartojantis) 

$c Priemonės tipas (privalomas, pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

181 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – TURINIO FORMA 

182 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – PRIEMONĖS TIPAS 

 

 

205 LAIDOS DUOMENYS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas)  

 

Polaukiai 
$a Laidos duomenys (nepasikartojantis) 

$b Leidinio / numerio arba įrašomi laidos duomenys (pasikartojantis) 

$d Gretutiniai laidos duomenys (pasikartojantis) 

$f Laidos atsakomybės duomenys (pasikartojantis) 

$g Kiti atsakomybės duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS  

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

206 SPECIALIOJI SRITIS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MATEMATINIAI 

DUOMENYS (privalomas kartografiniams ištekliams, pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Išdėstymo (tvarkymo) indikatorius 

# Nestruktūrinė informacija  

0 Struktūrinė informacija  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
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$a Matematiniai duomenys (nepasikartojantis) 

$b Mastelio duomenys (pasikartojantis) 

$c Projekcijos duomenys (nepasikartojantis)  

$d Koordinačių duomenys (nepasikartojantis) 

$e Rektascensijos ir deklinacijos duomenys (nepasikartojantis) 

$f Ekvinokcijos duomenys (nepasikartojantis) (Lygiadienis (ekvinokcija)) 

 

Susiję laukai 
120 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – BENDRIEJI 

DUOMENYS 

122 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: LAIKOTARPIS, ATSKLEIDŽIAMAS IŠTEKLIAUS 

TURINYJE 

123 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MASTELIS IR 

KOORDINATĖS 

131 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – GEODEZINIAI, 

TINKLELIO IR VERTIKALIEJI MATAVIMAI 

 

 

207 SPECIALIOJI SRITIS: TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI – NUMERACIJA 

(nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Struktūrinės numeracijos indikatorius  

0 Struktūrinė informacija  

1 Nestruktūrinė informacija 

 

Polaukiai 

$a Numeracija: datos ir tomų apibūdinimai (pasikartojantis) 

$z Numeracijos duomenų šaltinis (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T. 

225 SERIJA 

 

 

208 SPECIALIOJI SRITIS: NATŲ LEIDINIŲ SPECIALIEJI DUOMENYS 

(nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
 

Polaukiai 
$a Natų leidinio specialieji duomenys (nepasikartojantis) 

$d Gretutiniai natų leidinio specialieji duomenys (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
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125 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠAI IR NATŲ LEIDINIAI 

 

 

210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T. (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Išleidimo duomenų eilės tvarka 

 # Netaikoma / pirmasis leidėjas 

 0 Tarpinis leidėjas 

 1 Dabartinis arba naujausias leidėjas 

Indikatorius 2: Išleidimo, pagaminimo pobūdis 

 # Pagamintas tam tikras egzempliorių skaičius, paprastai išleistas arba viešai platinamas 

 išteklius 

 1 Neišleistas ir viešai neplatinamas išteklius 

 

Polaukiai 
$a Išleidimo, platinimo ir t. t. vieta (pasikartojantis) 

$b Leidėjo, platintojo ir t. t. adresas (pasikartojantis) 

$c Leidėjo, platintojo ir t. t. vardas (pasikartojantis) 

$d Išleidimo, platinimo ir t. t. data (pasikartojantis) 

$e Gamybos vieta (pasikartojantis) 

$f Gamintojo adresas (pasikartojantis) 

$g Gamintojo vardas (pasikartojantis) 

$h Gamybos data (pasikartojantis) 

$r Spausdinimo ir (arba) publikavimo duomenų pateikimas tokia tvarka, kaip rasta nustatytame 

šaltinyje (dažniausiai taikoma seniesiems monografiniams ištekliams), (nepasikartojantis) 

$s Spausdinimo ir (arba) publikavimo duomenų pateikimas tokia tvarka, kaip yra kolofone 

(taikoma seniesiems monografiniams ištekliams), (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, išleidimo data (simbolių 9–16 pozicijos) 

102 IŠLEIDIMO ARBA PAGAMINIMO ŠALIS 

205 LAIDOS DUOMENYS 

306 PASTABOS APIE IŠLEIDIMĄ, PLATINIMĄ IR T. T. 

345 INFORMACINĖ KOMPLEKTAVIMO PASTABA 

620 IŠLEIDIMO, ATLIKIMO IR T. T. VIETA IR DATA KAIP PAIEŠKOS ELEMENTAS  

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

211 NUMATOMA IŠLEIDIMO DATA (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Data (8 simboliai, nepasikartojantis) 
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Susiję laukai 
ĮRAŠO ETIKETĖ, įrašo būklė (simbolio 5 pozicija) 

210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T., polaukis $d Išleidimo, platinimo ir t. t. data 

 

 

215 FIZINIAI DUOMENYS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Specifinis medžiagos apibūdinimas ir apimtis (pasikartojantis) 

$c Kiti fiziniai duomenys (nepasikartojantis) 

$d Matmenys (pasikartojantis) 

$e Pridedamoji medžiaga (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
105 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TEKSTINĖ KALBINĖ MEDŽIAGA, 

MONOGRAFINĖ, iliustracijų kodai (simbolių 0–3 pozicijos)  

126 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: GARSO ĮRAŠAI – FIZINĖS SAVYBĖS  

130 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: MIKROFORMOS – FIZINĖS SAVYBĖS 

307 PASTABOS APIE FIZINIUS DUOMENIS 

 

 

225 SERIJA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės formos indikatorius 

 0 Ne tokia forma, kaip nustatyta 

 1 Nėra nustatytos formos 

 2 Atitinka nustatytą formą 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas)  

 

Polaukiai 
$a Serijos antraštė (nepasikartojantis) 

$d Gretutinė serijos antraštė (pasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$f Atsakomybės duomenys (pasikartojantis) 

$h Dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

$v Tomo žymuo (pasikartojantis) 

$x Serijos ISSN (pasikartojantis) 

$z Gretutinės antraštės kalba (3 simboliai, pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

410 SERIJA 
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411 SERIJĖLĖ 

461 AIBĖ 

530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ 

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

230 SPECIALIOJI SRITIS: ELEKTRONINIO IŠTEKLIAUS CHARAKTERISTIKOS 

(privalomas elektroniniams ištekliams, pasikartojantis) 
 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Failo apibūdinimas ir apimtis (nepasikartojantis) 
 

Susiję laukai 
135 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI 

336 ELEKTRONINIO IŠTEKLIAUS TIPO PASTABA 

 

 

251 MEDŽIAGOS SĄRANGA IR IŠDĖSTYMAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Sąranga (pasikartojantis) 

$b Išdėstymas (pasikartojantis) 

$c Lygmuo (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

ĮRAŠO ETIKETĖ, hierarchinio lygmens kodas = 1 (simbolio 8 pozicija) 

 

 

283 LAIKMENOS TIPAS 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1 : tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2 : tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a [Rezervuotas. Gali būti pritaikytas ISBD „laikmenos tipo“ terminui] 

$c Laikmenos tipo žymuo (privalomas, kai nėra $a polaukio, pasikartojantis, kai išteklius apima 

keletą laikmenos tipų, susietų su tuo pačiu priemonės tipu) 

$2 Sistemos kodas (privalomas, kai yra $c polaukis, nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

75/132 

$8 Apibūdinama medžiaga (pasikartojantis) 

Susiję laukai 

183 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – LAIKMENOS TIPAS 

203 TURINIO FORMA IR PRIEMONĖS TIPAS 

 

 

3--PASTABŲ BLOKAS 
 

Bloko laukai: 

 

300 Bendroji pastaba 

301 Pastabos apie identifikacinius numerius 

302 Pastabos apie koduotą informaciją 

303 Bendrosios pastabos apie aprašomąją informaciją  

304 Pastabos apie antraštę ir atsakomybės duomenis 

305 Pastabos apie laidą ir bibliografinę istoriją 

306 Pastabos apie išleidimą, platinimą ir t. t. 

307 Pastabos apie fizinius duomenis 

308 Pastabos apie seriją  

310 Pastabos apie įrišimą ir įsigijimą  

311 Pastabos apie ryšio laukus 

312 Pastabos apie susijusias antraštes 

313 Pastabos apie dalykinę paiešką 

314 Pastabos apie atsakomybę 

315 Pastabos apie specialiuosius duomenis  

316 Pastaba apie turimą egzempliorių  

317 Kilmės pastaba  

318 Priežiūros pastaba  

320 Vidinių bibliografijos rodyklių / rodyklių pastaba  

321 Išorinių rodyklių / referatų / nuorodų pastaba  

322 Pastaba apie kūrybinę grupę (projekcinė ir vaizdo medžiaga bei garso įrašai) 

323 Pastaba apie atlikėjus (projekcinė ir vaizdo medžiaga bei garso įrašai) 

324 Originalo versijos pastaba 

325 Reprodukcijos pastaba  

326 Periodiškumo pastaba (tęsiamieji ištekliai)  

327 Pastaba apie turinį 

328 Disertacijos (mokslinio darbo) pastaba  

330 Santrauka arba referatas  

332 Pasirinkta nuorodos į aprašytą dokumentą forma  

333 Naudotojų / numatomos auditorijos pastaba  

334 Apdovanojimų pastaba 

335 Pastabos apie originalo / reprodukcijos buvimo vietą 

336 Elektroninio ištekliaus tipo pastaba  

337 Sistemos reikalavimų pastaba (elektroniniai ištekliai) 

345 Informacinė komplektavimo pastaba 

371 Informacijos paslaugų nuostatų pastabos 
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300 BENDROJI PASTABA (pasikartojantis) 
 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

Žr. kitus pastabų laukus. 

 

 

301 PASTABOS APIE IDENTIFIKACINIUS NUMERIUS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

0-- IDENTIFIKACIJOS BLOKAS 

 

 

302 PASTABOS APIE KODUOTĄ INFORMACIJĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

1-- KODUOTOS INFORMACIJOS BLOKAS 

 

 

303 BENDROSIOS PASTABOS APIE APRAŠOMĄJĄ INFORMACIJĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 
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Susiję laukai 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTĘ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

306 PASTABOS APIE IŠLEIDIMĄ, PLATINIMĄ IR T. T. 

308 PASTABOS APIE SERIJĄ 

310 PASTABOS APIE ĮRIŠIMĄ IR ĮSIGIJIMĄ 

 

 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTĘ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS 

(privalomas elektroninių išteklių įrašams, pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

314 PASTABOS APIE ATSAKOMYBĘ 

 

 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

300 BENDROJI PASTABA 

311 PASTABOS APIE RYŠIO LAUKUS 

4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 

 

 

306 PASTABOS APIE IŠLEIDIMĄ, PLATINIMĄ IR T. T. (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 
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Susiję laukai 

210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T. 

620 IŠLEIDIMO, ATLIKIMO (IR T. T.) VIETA IR DATA KAIP PAIEŠKOS ELEMENTAS  

 

 

307 PASTABOS APIE FIZINIUS DUOMENIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

Susijęs laukas 

215 FIZINIAI DUOMENYS 

 

 

308 PASTABOS APIE SERIJĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

225 SERIJA 

410 SERIJA 

 

 

310 PASTABOS APIE ĮRIŠIMĄ IR ĮSIGIJIMĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 
 

Susijęs laukas 

010 TARPTAUTINIS STANDARTINIS KNYGOS NUMERIS (ISBN) 

 

 

311 PASTABOS APIE RYŠIO LAUKUS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 
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Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

300 BENDROJI PASTABA 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

327 PASTABA APIE TURINĮ 

4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 

 

 

312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTĘ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

5-- SUSIJUSIŲ ANTRAŠČIŲ BLOKAS 

 

 

313 PASTABOS APIE DALYKINĘ PAIEŠKĄ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

321 IŠORINIŲ RODYKLIŲ / REFERATŲ / NUORODŲ PASTABA 

 

 

314 PASTABOS APIE ATSAKOMYBĘ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 
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Susiję laukai 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTES IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS 

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

315 PASTABOS APIE SPECIALIUOSIUS DUOMENIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

206 SPECIALIOJI SRITIS: KARTOGRAFINIAI IŠTEKLIAI – MATEMATINIAI 

DUOMENYS 

207 SPECIALIOJI SRITIS: TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI – NUMERACIJA 

208 SPECIALIOJI SRITIS: NATŲ LEIDINIŲ SPECIALIEJI DUOMENYS 

230 SPECIALIOJI SRITIS: ELEKTRONINIO IŠTEKLIAUS CHARAKTERISTIKOS 

 

 

316 PASTABA APIE TURIMĄ EGZEMPLIORIŲ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

141 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – EGZEMPLIORIAUS SPECIFINĖS SAVYBĖS 

317 KILMĖS PASTABA 

321 IŠORINIŲ RODYKLIŲ / REFERATŲ / NUORODŲ PASTABA 

481 KARTU ĮRIŠTA (konvoliutas) 

482 ĮRIŠTA SU 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

317 KILMĖS PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
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Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 
$6 Laukų ryšio duomenys (nepasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

316 PASTABA APIE TURIMĄ EGZEMPLIORIŲ 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

318 PRIEŽIŪROS PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Veiksmas (nepasikartojantis) 

$b Veiksmo identifikavimas (pasikartojantis) 

$c Veiksmo laikas (pasikartojantis) 

$d Veiksmo laikotarpis (pasikartojantis) 

$e Nenumatytas veiksmo laikas (pasikartojantis) 

$f Veiksmo taisyklės (įgaliojimai) (pasikartojantis) 

$h Jurisdikcija (pasikartojantis) 

$i Veiksmo būdas (pasikartojantis) 

$j Veiksmo vieta (pasikartojantis) 

$k Vykdytojas (pasikartojantis) 

$l Būklė (pasikartojantis) 

$n Apimtis (pasikartojantis) 

$o Vieneto tipas (pasikartojantis) 

$p Pastaba ne naudotojams (pasikartojantis) 

$r Pastaba naudotojams (pasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

141 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS – EGZEMPLIORIAUS SPECIFINĖS SAVYBĖS 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 
 

320 VIDINIŲ BIBLIOGRAFIJOS RODYKLIŲ / RODYKLIŲ PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
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Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

105 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TEKSTINĖ KALBINĖ MEDŽIAGA, 

MONOGRAFINĖ 

110 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI 

321 IŠORINIŲ RODYKLIŲ / REFERATŲ / NUORODŲ PASTABA 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

321 IŠORINIŲ RODYKLIŲ / REFERATŲ / NUORODŲ PASTABA (pasikartojantis, kai 

minimas daugiau negu vienas šaltinis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Aprėpties tipas 

# (tarpas) Informacija nepateikiama 

0 Aprėptis referatuose, rodyklėse 

1 Aprašomas (cituojamas) bibliografijos rodyklėje, kataloge 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Šaltinio pavadinimas (nepasikartojantis) 

$b Aprėpties datos (nepasikartojantis) 

$c Vieta šaltinyje (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (nepasikartojantis) 

$x Tarptautinis standartinis numeris (nepasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

313 PASTABOS APIE DALYKINĘ PAIEŠKĄ 

320 VIDINIŲ BIBLIOGRAFIJOS RODYKLIŲ / RODYKLIŲ PASTABA 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

322 PASTABA APIE KŪRYBINĘ GRUPĘ (PROJEKCINĖ IR VAIZDO MEDŽIAGA 

BEI GARSO ĮRAŠAI) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
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200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

323 PASTABA APIE ATLIKĖJUS (PROJEKCINĖ IR VAIZDO MEDŽIAGA BEI GARSO 

ĮRAŠAI) 

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

323 PASTABA APIE ATLIKĖJUS (PROJEKCINĖ IR VAIZDO MEDŽIAGA BEI 

GARSO ĮRAŠAI) (pasikartojantis kiekvienai dalyvių, atlikėjų ir t. t. kategorijai) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

322 PASTABA APIE KŪRYBINĘ GRUPĘ (PROJEKCINĖ IR VAIZDO MEDŽIAGA BEI 

GARSO ĮRAŠAI)  

7-- ATSAKOMYBĖS BLOKAS 

 

 

324 ORIGINALO VERSIJOS PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

307 PASTABOS APIE FIZINIUS DUOMENIS 

325 REPRODUKCIJOS PASTABA  

455 REPRODUKCIJA IŠ  

456 REPRODUKCIJA  

 

 

325 REPRODUKCIJOS PASTABA (privalomas, jei yra duomenų, pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Originalo / reprodukcijos indikatorius 

# Turimas išteklius yra reprodukcija, pastaba rašoma šiai reprodukcijai 

1 Turimas išteklius yra originalas, pastaba rašoma esančiai reprodukcijai 

Indikatorius 2: Struktūros indikatorius 

Šis indikatorius nurodo, ar laukas yra struktūrinis 

# Nestruktūrinė pastaba 
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1 Struktūrinė pastaba 
 

Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$b Skaitmeninės reprodukcijos tipas (nepasikartojantis) 

$c Skaitmeninės reprodukcijos išleidimo, platinimo vieta (pasikartojantis) 

$d Skaitmeninės reprodukcijos leidėjo, platintojo vardas (pasikartojantis) 

$e Skaitmeninės reprodukcijos išleidimo, platinimo data (nepasikartojantis) 

$f Skaitmeninės reprodukcijos fiziniai duomenys (nepasikartojantis) 

$g Serija (nepasikartojantis) 

$h Skaitmeninės reprodukcijos išsamumo rodiklis (nepasikartojantis) 

Koduotų duomenų polaukis. Pateikiami šie duomenys: 

Simbolių pozicija 0: reprodukcijos baigtumas 

# = nenustatyta 

0 = reprodukcija nebaigta 

1 = reprodukcija baigta 

$i Skaitmeninės reprodukcijos aprėptis (nepasikartojantis) 

$j Prieigos prie skaitmeninės reprodukcijos sąlygos (pasikartojantis) 

Koduotų duomenų polaukis. Pateikiami šie duomenys: 

Simbolių pozicija 0: prieigos prie reprodukcijos sąlygos 

1 = laisva prieiga skaitymui 

2 = mišri prieiga (laisvai prieinami straipsniai arba turinys) 

3 = mišri prieiga (laisva prieiga straipsnių arba turinio skaitymui iki tam tikro 

laiko) 

4 = mokama prieiga 

5 = laisva prieiga pasirašant sutartį (reikalinga registracija) 

Simbolių pozicija 1: apibūdinimo tipas (reprodukcijų dalys, kurioms taikomas ribojimas) 

1 = paskutinė 

2 = ankstesnė 

x = netaikoma (simbolio pozicija 0 neturi reikšmės „3“) 

# = nenaudojama 

Simbolių pozicija 2: vienetas, kuriam taikomi ribojimai 

d = diena 

m = mėnuo 

w = savaitė 

y = metai 

i = dalis 

x = netaikoma (simbolio pozicija 0 neturi reikšmės 3) 

# = pozicija nenaudojama 

Simbolių pozicijos 3–4: ribojamų vienetų skaičius  

$n Pastaba apie skaitmeninę reprodukciją (pasikartojantis) 

$u Reprodukcijos URL (nepasikartojantis) 

$v Paskutinės prieigos data (nepasikartojantis) 

$x Skaitmeninės reprodukcijos ISSN (nepasikartojantis) 

$y Skaitmeninės reprodukcijos ISBN (pasikartojantis) 

$z Data, kai polaukyje $u buvo rastas klaidingas URL (nepasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (nepasikartojantis) 

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 
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Susiję laukai 

305 PASTABOS APIE LAIDĄ IR BIBLIOGRAFINĘ ISTORIJĄ 

324 ORIGINALO VERSIJOS PASTABA 

371 INFORMACIJOS PASLAUGŲ NUOSTATŲ PASTABOS 

455 REPRODUKCIJA IŠ  

456 REPRODUKCIJA  

 

 

326 PERIODIŠKUMO PASTABA (TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI) (pasikartojantis, jei serialinio 

ištekliaus periodiškumas laikui bėgant kito) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Periodiškumas (nepasikartojantis) 

$b Periodiškumo datos (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

110 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI, periodiškumas (simbolio 1 

pozicija) 

 

 

327 PASTABA APIE TURINĮ (pasikartojantis, jei indikatorius 2 = 1) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Išsamumo indikatorius 

Šis indikatorius nurodo, ar laukas laikomas išsamiu dokumento turinio įrašu  

# Nenustatyta 

0 Pastaba apie turinį neišsami  

1 Pastaba apie turinį išsami  

2 Pastaba apie turinį neišsami 

Indikatorius 2: Struktūros indikatorius 

Šis indikatorius nurodo, ar laukas yra struktūrinis 

# Nestruktūrinė pastaba 

1 Struktūrinė pastaba 

 

Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (pasikartojantis) 

$b 1 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$c 2 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$d 3 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$e 4 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$f 5 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$g 6 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$h 7 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 

$i 8 lygmens poskyrio antraštė (pasikartojantis) 



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

86/132 

$p Puslapių eilės arba pirmieji poskyrio puslapiai (pasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

$z Kiti duomenys, susiję su poskyriais (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

423 IŠLEISTA SU 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

328 DISERTACIJOS (MOKSLINIO DARBO) PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: struktūros indikatorius 

# Informacija nepateikta 

0 Struktūrinė 

1 Nestruktūrinė 

Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$b Išsamesni duomenys apie disertaciją arba mokslinį darbą ir mokslo laipsnio tipas 

(nepasikartojantis) 

$c Laipsnio mokslo šaka (nepasikartojantis) 

$d Laipsnio suteikimo data (nepasikartojantis) 

$e Institucija, suteikusi laipsnį (nepasikartojantis) 

$t Disertacijos arba mokslinio darbo kitos laidos antraštė (nepasikartojantis) 

$z Tekstas, pateikiamas prieš pastabą arba po jos (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

105 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: TEKSTINĖ KALBINĖ MEDŽIAGA, 

MONOGRAFINĖ 

301 PASTABOS APIE IDENTIFIKACINIUS NUMERIUS 

 

 

330 SANTRAUKA ARBA REFERATAS (neprivalomas, gali būti pasikartojantis, pvz., kai 

santraukas įrašyti privaloma keliomis kalbomis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

327 PASTABA APIE TURINĮ 
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332 PASIRINKTA NUORODOS Į APRAŠYTĄ DOKUMENTĄ FORMA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

Polaukis 

$a Pasirinkta nuoroda (nepasikartojantis) 

 

 

Susiję laukai 

Nėra 

 

 

333 NAUDOTOJŲ / NUMATOMOS AUDITORIJOS PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, numatomos auditorijos kodas (simbolių 17–19 

pozicijos) 

 

 

334 APDOVANOJIMŲ PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Apdovanojimų pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$b Apdovanojimo vardas (nepasikartojantis) 

$c Apdovanojimo metai (nepasikartojantis) 

$d Apdovanojimo šalis (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

335 PASTABOS APIE ORIGINALO / REPRODUKCIJOS BUVIMO VIETĄ 

(pasikartojantis) 
 

Indikatoriai 
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Indikatorius 1: Saugojančios institucijos vaidmuo  

0 originalo savininkas 

1 reprodukcijos savininkas 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Savininko identifikavimas (nepasikartojantis) 

$b Adresas (nepasikartojantis) 

$c Šalis (pasikartojantis) 

$g Kontrolinis numeris (pasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (pasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

324 ORIGINALO VERSIJOS PASTABA 

325 REPRODUKCIJOS PASTABA 

 

 

336 ELEKTRONINIO IŠTEKLIAUS TIPO PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

135 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI 

230 SPECIALIOJI SRITIS: ELEKTRONINIO IŠTEKLIAUS CHARAKTERISTIKOS 

 

 

337 SISTEMOS REIKALAVIMŲ PASTABA (ELEKTRONINIAI IŠTEKLIAI) 

(pasikartojantis) 

 

Jei elektroninio ištekliaus įraše 856 laukas nenaudojamas, 337 laukas yra būtinas.  

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 
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345 INFORMACINĖ KOMPLEKTAVIMO PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Komplektavimo / prenumeratos šaltinis (pasikartojantis) 

$b Tiekimo numeris (pasikartojantis) 

$c Laikmena (pasikartojantis) 

$d Įsigijimo sąlygos (pasikartojantis) 

$u Universalusis ištekliaus identifikatorius (URI) (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

210 IŠLEIDIMAS, PLATINIMAS IR T. T. 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS 

 

 

371 INFORMACIJOS PASLAUGŲ NUOSTATŲ PASTABOS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: pastabos tipas 

0 – Prieigos pastaba 

1 – Naudojimo ir reprodukavimo sąlygų pastaba 

# – Duomenų nėra 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Prieigos, naudojimo ir reprodukavimo sąlygos (nepasikartojantis) 

$b Jurisdikcija (nepasikartojantis) 

$c Ribojimo pagrindas (nepasikartojantis) 

$d Naudotojai, kuriems netaikomi ribojimai (nepasikartojantis) 

$z Apibūdinama medžiaga (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

333 NAUDOTOJŲ / NUMATOMOS AUDITORIJOS PASTABA  

 

4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 
 

Visi toliau išvardyti laukai yra pasikartojantys 

 

Apibrėžti šie laukai: 

 

Serijos, priedai ir t. t. 

 

410 Serija 

411 Serijėlė 

412 Ištraukos arba atspaudo šaltinis 
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413 Ištrauka arba atspaudas 

421 Priedas 

422 Kieno priedas 

423 Išleista su 

424 Naujinys 

425 Ką atnaujina 

 

Ankstesni įrašai 

 

430 Ką tęsia 

431 Ką iš dalies tęsia 

432 Ką pakeičia 

433 Ką iš dalies pakeičia 

434 Kas prijungta 

435 Kas iš dalies prijungta 

436 Sudaryta sujungus 

437 Atsiskyrė nuo 

 

Vėlesni įrašai 

 

440 Kas tęsia 

441 Kas iš dalies tęsia 

442 Kas pakeičia 

443 Kas iš dalies pakeičia 

444 Prijungta prie 

445 Iš dalies prijungta prie 

446 Suskaidyta į 

447 Sujungta su xxx; tapo xxx 

448 Pakeista atgal į  

 

Kitos laidos 

 

451 Kita laida toje pačioje laikmenoje 

452 Kita laida kitoje laikmenoje 

453 Vertimas 

454 Versta iš 

455 Reprodukcija iš 

456 Reprodukcija 

 

Lygmenys 

 

461 Aibė 

462 Poaibis 

463 Vienetas 

464 Vieneto-analizinis lygmuo 

 

Kiti ryšio laukai 

470 Recenzuojamas išteklius 
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481 Kartu įrišta 

482 Įrišta su 

488 Kitas ryšiais susiję kūriniai 

 

Ryšio laukų skaičius įraše neribojamas. 

 

Ryšio laukų indikatoriai: 
 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: pastabos indikatorius  

0 Pastaba nebus sukurta 

1 Pastaba bus sukurta 

 

Ryšio laukų polaukis: 

$1 Ryšio duomenys (pasikartojantis) 

 

Serijos, priedai ir t. t. 
 

410 SERIJA 

 

Susiję laukai 
225 SERIJA 

411 SERIJĖLĖ 

 

 

411 SERIJĖLĖ 

 

Susijęs laukas 
410 SERIJA 

 

 

412 IŠTRAUKOS ARBA ATSPAUDO ŠALTINIS 

 

Susijęs laukas 

413 IŠTRAUKA ARBA ATSPAUDAS 

 

 

413 IŠTRAUKA ARBA ATSPAUDAS 

 

Susijęs laukas 
412 IŠTRAUKOS ARBA ATSPAUDO ŠALTINIS 

 

 

421 PRIEDAS 
 

Susijęs laukas 
422 KIENO PRIEDAS 

422 KIENO PRIEDAS 
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Susijęs laukas 
421 PRIEDAS 

 

423 IŠLEISTA SU 

 

Susijęs laukas 

482 ĮRIŠTA SU 

 

 

424 NAUJINYS 

 

Susiję laukai 
425 KĄ ATNAUJINA 

421 PRIEDAS 

 

 

425 KĄ ATNAUJINA 

 

Susiję laukai 
424 NAUJINYS 

422 KIENO PRIEDAS 

 

Ankstesni įrašai 
 

430 KĄ TĘSIA 

 
 

431 KĄ IŠ DALIES TĘSIA 

 

 

432 KĄ PAKEIČIA 

 

 

433 KĄ IŠ DALIES PAKEIČIA 

 

 

434 KAS PRIJUNGTA 

 

 

435 KAS IŠ DALIES PRIJUNGTA 

 

 

437 ATSISKYRĖ NUO 

 

Susiję laukai 
44-- VĖLESNI ĮRAŠAI  
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448 PAKEISTA ATGAL Į  

520 ANKSTESNĖ ANTRAŠTĖ (TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI) 

 

 

436 SUDARYTA SUJUNGUS 

 

Susiję laukai 
434 KAS PRIJUNGTA 

447 SUJUNGTA SU XXX; TAPO XXX 

 

Vėlesni įrašai 
 

440 KAS TĘSIA 

 

 

441 KAS IŠ DALIES TĘSIA 

 

 

442 KAS PAKEIČIA 

 

 

443 KAS IŠ DALIES PAKEIČIA 

 

 

444 PRIJUNGTA PRIE 

 

 

445 IŠ DALIES PRIJUNGTA PRIE 

 

Susiję laukai 
43 – Ankstesni įrašai  

448 PAKEISTA ATGAL Į  

 

 

446 SUSKAIDYTA Į 

 

Susijęs laukas 
434 KAS PRIJUNGTA 

 

 

447 SUJUNGTA SU …IR…; TAPO … 

Susiję laukai 
434 KAS PRIJUNGTA 

444 PRIJUNGTA PRIE 
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448 PAKEISTA ATGAL Į 

 

Susiję laukai 
430 KĄ TĘSIA 

440 KAS TĘSIA 

 

Kitos laidos 
 

451 KITA LAIDA TOJE PAČIOJE LAIKMENOJE 

 

Susijęs laukas 
452 KITA LAIDA KITOJE LAIKMENOJE 

 
 

452 KITA LAIDA KITOJE LAIKMENOJE 

 

Susijęs laukas 
451 KITA LAIDA TOJE PAČIOJE LAIKMENOJE 

 

 

453 VERTIMAS 

 

Susiję laukai 
454 VERSTA IŠ 

 

 

454 VERSTA IŠ 

 

Susiję laukai 
453 VERTIMAS 

 

 

455 REPRODUKCIJA IŠ 

 

Susiję laukai 
324 ORIGINALO VERSIJOS PASTABA  

452 KITA LAIDA KITOJE LAIKMENOJE 

456 REPRODUKCIJA 

 

 

456 REPRODUKCIJA 

 

Susiję laukai 
325 REPRODUKCIJOS PASTABA 

452 KITA LAIDA KITOJE LAIKMENOJE 

455 REPRODUKCIJA IŠ 

 

Lygmenys 
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461 AIBĖ 

 

Susijęs laukas 
ĮRAŠO ETIKETĖ, hierarchinio lygmens kodas = 1 (simbolio 8 pozicija) 

 

 

462 POAIBIS 

 

Susijęs laukas 
ĮRAŠO ETIKETĖ, hierarchinio lygmens kodas = 2 (simbolio 8 pozicija) 

 

 

463 VIENETAS 

 

Susijęs laukas 
ĮRAŠO ETIKETĖ, hierarchinio lygmens kodas = 2 (simbolio 8 pozicija) 

 

 

464 VIENETO-ANALIZINIS LYGMUO 

 

Kiti ryšio laukai 
 

470 RECENZUOJAMAS IŠTEKLIUS 

 

Susijęs laukas 
ĮRAŠO ETIKETĖ, hierarchinio lygmens kodas = 2 (simbolio 8 pozicija) 

 

 

481 KARTU ĮRIŠTA (konvoliutas) 

 

 

Susiję laukai 
316 PASTABA APIE TURIMĄ EGZEMPLIORIŲ 

482 ĮRIŠTA SU 

 

 

482 ĮRIŠTA SU 

 

Susiję laukai 
316 PASTABA APIE TURIMĄ EGZEMPLIORIŲ 

481 KARTU ĮRIŠTA 

 

 

488 KITAIS RYŠIAIS SUSIJĘ KŪRINIAI 

 

Susijęs laukas 
311 PASTABOS APIE RYŠIO LAUKUS 
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5-- SUSIJUSIŲ ANTRAŠČIŲ BLOKAS 

 
Apibrėžti šie bloko laukai: 

 

500 Aprobuotas kreipties elementas – antraštė 

501 Bendroji unifikuota antraštė 

503 Unifikuotas sutartinis pradmuo 

506 Aprobuotas kreipties elementas – kūrinio identifikavimas 

507 Aprobuotas kreipties elementas – išraiškos identifikavimas (laikinas) 

510 Gretutinė pagrindinė antraštė 

511 Vidinė antraštė 

512 Viršelio antraštė 

513 Antraštė papildomame antraštiniame puslapyje 

514 Prieštekstinė antraštė 

515 Puslapinė antraštė 

516 Nugarėlės antraštė 

517 Kiti antraštės variantai 

518 Antraštė dabartine rašyba 

520 Ankstesnė antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

530 Registracinė antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

531 Sutrumpinta antraštė (tęsiamieji ištekliai) 

532 Išplėstinė antraštė 

540 Kataloguotojo sudaryta papildoma antraštė 

541 Kataloguotojo pateiktas antraštės vertimas 

545 Skyriaus antraštė 

560 Dirbtinė antraštė 

576 Vardas / aprobuotas kreipties elementas – kūrinio identifikavimas 

577 Vardas / aprobuotas kreipties elementas – išraiškos identifikavimas (laikinas) 

 

 

500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Aprobuotas kreipties elementas nėra reikšmingas 

1 Aprobuotas kreipties elementas yra reikšmingas 

Indikatorius 2: Pagrindinio įvedinio indikatorius 

0 Antraštė nėra pagrindinis įvedinys 

1 Antraštė yra pagrindinis įvedinys 

 

Polaukiai  
$a Aprobuotas kreipties elementas (nepasikartojantis) 

$b Bendras medžiagos apibūdinimas (pasikartojantis) 

$h Skyriaus arba dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$k Išleidimo data (nepasikartojantis) 

$l Formos paantraštė (pasikartojantis) 
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$m Kalba (jei ji yra antraštės elementas) (nepasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (pasikartojantis) 

$q Versija (arba versijos data) (nepasikartojantis) 

$r Atlikimo priemonė (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$s Skaitinis žymuo (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$u Tonacija (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$v Tomo žymuo (nepasikartojantis) 

$w Aranžuotės duomenys (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

UNIMARC autoritetinių įrašų formatas  

230 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

 

UNIMARC bibliografinių įrašų formatas  

501 BENDROJI UNIFIKUOTA ANTRAŠTĖ 

503 UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO 

 

 

501 BENDROJI UNIFIKUOTA ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Bendrosios antraštės tipo indikatorius 

 0 Visų kūrinių rinkinys  

 1 Rinktiniai kūriniai, t. y. ne visų autoriaus kūrinių rinkinys 

 2 Rinktinė, t. y. dalis autoriaus kūrinių, taip pat jo kūrinių ištraukos 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Bendroji unifikuota antraštė (nepasikartojantis)  

$b Bendras medžiagos apibūdinimas (pasikartojantis) 

$e Bendroji unifikuota paantraštė (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$k Išleidimo ir t. t. data (nepasikartojantis) 

$m Kalba (jei ji yra antraštės elementas) (nepasikartojantis) 

$r Atlikimo priemonė (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$s Skaitinis žymuo (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$u Tonacija (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$w Aranžuotės duomenys (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 
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Susijęs laukas 
500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

 

 

 

503 UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius  

0 Unifikuotas sutartinis pradmuo nėra reikšmingas 

1 Unifikuotas sutartinis pradmuo yra reikšmingas 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
 

Polaukiai 

$a Formos pradmuo (nepasikartojantis) 

$b Formos pradmens skirsnis (nepasikartojantis) 

$d Mėnuo ir diena (pasikartojantis) 

$e Asmens pavardė (nepasikartojantis) 

$f Asmens vardas (nepasikartojantis) 

$h Asmens vardo apibūdinimas (nepasikartojantis) 

$i Dalies antraštė (nepasikartojantis) 

$j Metai (pasikartojantis) 

$k Numeracija (arabiški skaitmenys) (nepasikartojantis) 

$l Numeracija (romėniški skaitmenys) (nepasikartojantis) 

$m Vietovė (nepasikartojantis) 

$n Įstaiga (nepasikartojantis) 

$o Vieta (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

501 BENDROJI UNIFIKUOTA ANTRAŠTĖ 

 

 

506 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO IDENTIFIKAVIMAS 
(pasikartojantis) 

 

[Šis laukas skirtas naudoti kataloguose ir mainams skirtuose failuose, atitinkančiuose 

„Funkcinius reikalavimus bibliografiniams įrašams“ (FRBR)] 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Pagrindinio įvedinio indikatorius 

0 Antraštė nėra pagrindinis įvedinys 

1 Antraštė yra pagrindinis įvedinys 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Antraštė. Privalomas. Nepasikartojantis 

$h Skyriaus arba dalies numeris. Pasikartojantis 
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$i Skyriaus arba dalies pavadinimas. Pasikartojantis 

$c Kūrinio forma . Nepasikartojantis 

$d Kūrinio data. Nepasikartojantis 

$e Kūrinio kilmės vieta. Nepasikartojantis 

$f Kūrinio originalo kalba. Nepasikartojantis 

$k Kitas skiriamasis kūrinio požymis. Pasikartojantis 

$r Atlikimo priemonė (muzikos kūriniams). Pasikartojantis 

$s Skaitinis žymuo (muzikos kūriniams). Pasikartojantis 

$u Tonacija (muzikos kūriniams). Nepasikartojantis 

$3 Autoritetinio įrašo numeris. Nepasikartojantis 

 

Susiję laukai 

507 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS IDENTIFIKAVIMAS 

576 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO 

IDENTIFIKAVIMAS 

577 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS 

IDENTIFIKAVIMAS (parengtinis variantas) 

 

 

507 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS IDENTIFIKAVIMAS 
(pasikartojantis); (parengtinis variantas) 

 

[Šis laukas skirtas naudoti kataloguose ir mainams skirtuose failuose, atitinkančiuose 

„Funkcinius reikalavimus bibliografiniams įrašams“ (FRBR)] 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Pagrindinio įvedinio indikatorius 

0 Antraštė nėra pagrindinis įvedinys 

1 Antraštė yra pagrindinis įvedinys 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Antraštė [Kūrinys]. Privalomas. Pasikartojantis 

$h Skyriaus arba dalies numeris [Kūrinys]. Pasikartojantis 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas [Kūrinys]. Pasikartojantis 

$c Kūrinio forma [Kūrinys]. Nepasikartojantis 

$d Kūrinio data [Kūrinys]. Nepasikartojantis 

$e Kūrinio kilmės vieta [Kūrinys]. Nepasikartojantis 

$f Kūrinio originalo kalba [Kūrinys]. Nepasikartojantis 

$k Kitas skiriamasis kūrinio požymis [Kūrinys]. Pasikartojantis 

$r Atlikimo priemonė (muzikos kūriniams) [Kūrinys]. Pasikartojantis 

$s Skaitinis žymuo (muzikos kūriniams) [Kūrinys]. Pasikartojantis 

$u Tonacija (muzikos kūriniams) [Kūrinys]. Nepasikartojantis. 

$l Išraiškos forma [Išraiška]. Nepasikartojantis 

$m Išraiškos kalba [Išraiška]. Nepasikartojantis.  

$n Turinio tipas [Turinio apibūdinimas] [Išraiška]. Nepasikartojantis 

$o Išraiškos data [Išraiška]. Nepasikartojantis 

$v Atlikimo priemonė (muzikos kūriniams) [Išraiška]. Pasikartojantis 
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$w Kitas skiriamasis išraiškos požymis [Išraiška]. Pasikartojantis 

$3 Autoritetinio įrašo numeris. Nepasikartojantis 

 

Susiję laukai 
506 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO IDENTIFIKAVIMAS 

576 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO 

IDENTIFIKAVIMAS  

577 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS 

IDENTIFIKAVIMAS (Parengtinis variantas) 

 

 

510 GRETUTINĖ PAGRINDINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Gretutinė antraštė nėra reikšminga 

1 Gretutinė antraštė yra reikšminga  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Gretutinė antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$h Dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

$j Tomai arba datos, susijusios su antrašte (nepasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (nepasikartojantis) 

$z Antraštės kalba (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $d Gretutinė pagrindinė antraštė 

304 PASTABOS APIE ANTRAŠTĘ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENIS 

541 KATALOGUOTOJO PATEIKTAS ANTRAŠTĖS VERTIMAS 

 

 

511 VIDINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

[antraštė, esanti pirmajame knygos puslapyje prieš antraštinį lapą] 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštė nėra reikšminga 

1 Antraštė yra reikšminga  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Vidinė antraštė (nepasikartojantis) 
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Susiję laukai 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

513 ANTRAŠTĖ PAPILDOMAME ANTRAŠTINIAME PUSLAPYJE 

517 KITI ANTRAŠČIŲ VARIANTAI 

 

 

512 VIRŠELIO ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Viršelio antraštė nėra reikšminga 

1 Viršelio antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Viršelio antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

 

 

513 ANTRAŠTĖ PAPILDOMAME ANTRAŠTINIAME PUSLAPYJE (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštė papildomame antraštiniame puslapyje nėra reikšminga 

1 Antraštė papildomame antraštiniame puslapyje yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Antraštė papildomame antraštiniame puslapyje (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$h Dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

511 VIDINĖ ANTRAŠTĖ 
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514 PRIEŠTEKSTINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Prieštekstinė antraštė nėra reikšminga  

1 Prieštekstinė antraštė yra reikšminga  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Prieštekstinė antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

 

 

515 PUSLAPINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Puslapinė antraštė nėra reikšminga  

1 Puslapinė antraštė yra reikšminga  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojamas tik šis: 

$a Puslapinė antraštė (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

 

 

516 NUGARĖLĖS ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Nugarėlės antraštė nėra reikšminga 

1 Nugarėlės antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Nugarėlės antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 
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517 KITI ANTRAŠČIŲ VARIANTAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštės variantas nėra reikšmingas 

1 Antraštės variantas yra reikšmingas 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Antraštės variantas (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

510–516 ANTRAŠTĖS VARIANTAI 

312 PASTABOS APIE SUSIJUSIAS ANTRAŠTES (to paties kūrinio) 

 

 

518 ANTRAŠTĖ DABARTINE RAŠYBA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštė dabartine rašyba nėra reikšminga 

1 Antraštė dabartine rašyba yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojamas tik šis: 

$a Pagrindinė antraštė, antraštės variantas arba aprobuotas kreipties elementas dabartine rašyba 

(nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

510–517 ANTRAŠTĖS VARIANTAI 

 

 

520 ANKSTESNĖ ANTRAŠTĖ (TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Ankstesnė antraštė nėra reikšminga 

1 Ankstesnė antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

$a Ankstesnė pagrindinė antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 
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$h Dalies numeris (nepasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (nepasikartojantis) 

$j Ankstesnės antraštės tomai arba datos (nepasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (nepasikartojantis) 

$x Ankstesnės antraštės ISSN (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
43-- Ankstesnio įrašo laukai 

 

 

530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ (TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Pagrindinės antraštės indikatorius 

0 Registracinė antraštė sutampa su pagrindine antrašte 

1 Registracinė antraštė skiriasi nuo pagrindinės antraštės 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Registracinė antraštė (nepasikartojantis) 

$b Patikslinimas (nepasikartojantis) 

$j Tomai arba datos, susijusios su registracine antrašte (nepasikartojantis) 

$v Tomo žymuo (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

 

 

531 SUTRUMPINTA ANTRAŠTĖ (TĘSIAMIEJI IŠTEKLIAI) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Sutrumpinta antraštė (nepasikartojantis) 

$b Patikslinimas (nepasikartojantis) 

$v Tomo žymuo (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ 

 

 

532 IŠPLĖSTINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 
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0 Išplėstinė antraštė nėra reikšminga  

1 Išplėstinė antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: Išplėsties tipo indikatorius 

0 Inicialai 

1 Skaitmenys 

2 Sutrumpinimas 

3 Kitas, nelotyniškas simbolis ir t. t. 

 

Polaukiai 
$a Išplėstinė antraštė (nepasikartojantis) 

$z Antraštės kalba (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $a Pagrindinė antraštė 

530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ 

 

 

540 KATALOGUOTOJO SUDARYTA PAPILDOMA ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Papildoma antraštė nėra reikšminga 

1 Papildoma antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 

Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojami tik šie: 

$a Papildoma antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$h Dalies numeris (nepasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

541 KATALOGUOTOJO PATEIKTAS ANTRAŠTĖS VERTIMAS 

 

 

541 KATALOGUOTOJO PATEIKTAS ANTRAŠTĖS VERTIMAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Išversta antraštė nėra reikšminga 

1 Išversta antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Išversta antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (nepasikartojantis) 
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$h Dalies numeris(nepasikartojantis) 

$i Dalies pavadinimas (nepasikartojantis) 

$z Išverstos antraštės kalba (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS 

500 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – ANTRAŠTĖ 

510 PAGRINDINĖ GRETUTINĖ ANTRAŠTĖ 

 

 

545 SKYRIAUS ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Skyriaus antraštė nėra reikšminga  

1 Skyriaus antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
Gali būti naudojamas bet kuris 510 lauko polaukis; paprastai naudojamas tik šis: 

$a Skyriaus antraštė (nepasikartojantis) 

 

 

560 DIRBTINĖ ANTRAŠTĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Antraštės reikšmės indikatorius 

0 Antraštė nėra reikšminga  

1 Antraštė yra reikšminga 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Dirbtinė antraštė (nepasikartojantis) 

$e Paantraštiniai duomenys (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
316 PASTABA APIE TURIMĄ EGZEMPLIORIŲ 

 

 

576 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO 

IDENTIFIKAVIMAS (NAUJAS) (pasikartojantis) 

 

[Šis laukas skirtas naudoti kataloguose ir mainams skirtuose failuose, atitinkančiuose 

„Funkcinius reikalavimus bibliografiniams įrašams“ (FRBR)] 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Pagrindinio įvedinio indikatorius 
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0 Antraštė nėra pagrindinis įvedinys 

1 Antraštė yra pagrindinis įvedinys 

Indikatorius 2: Struktūros indikatorius  

# Tarpas (neapibrėžtas); (įterptų laukų technika) 

 

Polaukiai: įterptų laukų technika 

 

Duomenų polaukiai 

 

$1 Ryšio duomenys 

 

Susiję laukai  

506 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO IDENTIFIKAVIMAS  

507 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS IDENTIFIKAVIMAS 

(Parengtinis variantas) 

 

 

577 APROBUOTAS VARDAS / KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS 

IDENTIFIKAVIMAS (pasikartojantis); (parengtinis variantas) 

 

[Šis laukas skirtas naudoti kataloguose ir mainams skirtuose failuose, atitinkančiuose 

„Funkcinius reikalavimus bibliografiniams įrašams“ (FRBR)] 
 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: Pagrindinio įvedinio indikatorius 

0 Antraštė nėra pagrindinis įvedinys 

1 Antraštė yra pagrindinis įvedinys 

Indikatorius 2: Struktūros indikatorius  

# Tarpas (neapibrėžtas); (įterptų laukų technika) 

 

Polaukiai: įterptų laukų technika 

 

Duomenų polaukiai 

 

$1 Ryšio duomenys 

 

Susiję laukai 

506 ABROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO IDENTIFIKAVIMAS 

507 APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – IŠRAIŠKOS IDENTIFIKAVIMAS 

576 VARDAS / APROBUOTAS KREIPTIES ELEMENTAS – KŪRINIO 

IDENTIFIKAVIMAS 

 

 

6-- DALYKINĖS ANALIZĖS IR BIBLIOGRAFINĖS ISTORIJOS BLOKAS 
 

Dalykiniai pradmenys 
 

600 Asmens vardas, naudojamas kaip dalykas 
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601 Kolektyvo vardas, naudojamas kaip dalykas  

602 Giminės vardas, naudojamas kaip dalykas  

604 Vardas ir antraštė, naudojama kaip dalykas 

605 Antraštė, naudojama kaip dalykas 

606 Temos pavadinimas, naudojamas kaip dalykas 

607 Vietovardis, naudojamas kaip dalykas 

608 Forma, žanras arba fiziniai požymiai 

610 Nekontroliuojami dalykiniai terminai 

615 Dalyko kategorija (laikinas) 

616 Prekės ženklas, naudojama kaip dalykas  

617 Hierarchinis vietovardis, naudojamas kaip dalykas 

Bibliografinė istorija 

 

620 Išleidimo, atlikimo ir t. t. vieta ir data kaip paieškos elementas 

621 Kilmės vieta ir data 

 

Dalykinė analizė 

 

660 Geografinio regiono kodas 

661 Laikotarpio kodas 

670 PRECIS 

 

Klasifikacija 

 

675 Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDC) 

676 Dewey dešimtainė klasifikacija (DDC) 

680 Kongreso bibliotekos klasifikacija 

686 Kitų klasifikacijų indeksai 

 

Naudojimas 

Visi 6-- bloko laukai neprivalomi 

 

 

600 ASMENS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius 

0 Vardas įrašomas kaip pavardė arba tiesiogine tvarka  

1 Vardas įrašomas kaip pavardė (giminės vardas, kilmės vardas ir t. t.) 

 

Polaukiai 

$a Įvedinio elementas (privalomas, jei teikiamas laukas, nepasikartojantis) 

$b Vardo dalis, išskyrus įvedinį (nepasikartojantis) 

$c Vardo papildymai, išskyrus datas (pasikartojantis) 

$d Romėniški skaitmenys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$g Išplėstinė vardo inicialų forma(nepasikartojantis) 
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$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

602 GIMINĖS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

 

 

601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Renginio indikatorius 

0 Kolektyvo vardas  

1 Renginys 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius 

0 Vardas inversine forma  

1 Vardas įrašomas po vietovės arba jurisdikcijos 

2 Vardas įrašomas tiesiogine tvarka 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (privalomas, jei teikiamas laukas, nepasikartojantis) 

$b Skirsnis (arba vardas, įrašomas po vietovės) (pasikartojantis) 

$c Vardo papildymas arba patikslinimas (pasikartojantis) 

$d Renginio numeris ir (arba) renginio dalies numeris (nepasikartojantis) 

$e Renginio vieta (nepasikartojantis) 

$f Renginio data (nepasikartojantis) 

$g Inversinis elementas (nepasikartojantis) 

$h Vardo dalis, išskyrus įvedinį ir inversinį elementą (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
600 ASMENS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

602 GIMINĖS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 
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602 GIMINĖS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys elementas (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
600 ASMENS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

 

 

604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$1 (vienas) Ryšio duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
4-- ĮRAŠŲ RYŠIO BLOKAS 

600 ASMENS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

602 GIMINĖS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

605 ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

 

 

605 ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 
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$h Skyriaus arba dalies numeris (pasikartojantis) 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas (pasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$k Išleidimo data (nepasikartojantis) 

$l Formos paantraštė (nepasikartojantis) 

$m Kalba (kai ji yra pradmens elementas) (nepasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (pasikartojantis) 

$q Versija (arba versijos data) (nepasikartojantis) 

$r Atlikimo priemonė (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$s Skaitinis žymuo (muzikos kūrinys) (pasikartojantis) 

$u Tonacija (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$w Aranžuotės duomenys (muzikos kūrinys) (nepasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis)  

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

 

 

606 TEMOS PAVADINIMAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Dalykinio vieneto lygmuo 

0 Lygmuo neapibrėžtas 

1 Pirminis terminas 

2 Antrinis terminas  

# (tarpas) Informacija nepateikta  

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 
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607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrišo numeris (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

660 GEOGRAFINIO REGIONO KODAS 

 

 

608 FORMA, ŽANRAS ARBA FIZINIAI POŽYMIAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrišo numeris (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
606 TEMOS PAVADINIMAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

 

 

610 NEKONTROLIUOJAMI DALYKINIAI TERMINAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Dalykinio termino lygmuo  

0 Lygmuo neapibrėžtas 

1 Pirminis terminas 

2 Antrinis terminas 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 
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Polaukiai 
$a Dalykinis terminas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
600 ASMENS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

601 KOLEKTYVO VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

602 GIMINĖS VARDAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS  

604 VARDAS IR ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

605 ANTRAŠTĖ, NAUDOJAMA KAIP DALYKAS 

606 TEMOS PAVADINIMAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

 

 

615 DALYKO KATEGORIJA (laikinas) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Dalyko kategorijos įvedinys tekstine forma (nepasikartojantis) 

$x Dalyko kategorijos skirsnis tekstine forma (pasikartojantis) 

$n Dalyko kategorija koduota forma (pasikartojantis) 

$m Dalyko kategorijos skirsnis koduota forma (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

 

 

616 PREKĖS ŽENKLAS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$c Patikslinimas (pasikartojantis) 

$j Formos skirsnis (pasikartojantis) 

$x Teminis skirsnis (pasikartojantis) 

$y Geografinis skirsnis (pasikartojantis) 

$z Laiko skirsnis (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
071 LEIDĖJO NUMERIS  



UNIMARC bibliografinių įrašų formato glausta versija 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

114/132 

617 HIERARCHINIS VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Šalis (nepasikartojantis) 

$b Valstija arba provincija ir t. t. (nepasikartojantis) 

$c Grafystė (nepasikartojantis) 

$d Miestas (nepasikartojantis) 

$e Vieta (pasikartojantis) 

$f Data (pasikartojantis) 

$g Metų laikas (nepasikartojantis) 

$h Proga (nepasikartojantis) 

$i Paskutinė data (nepasikartojantis) 

$k Miesto ir pan. dalis (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų žemėjančia 

tvarka) 

$m Kitos geografinės sritys arba objektai (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų 

lygmenų žemėjančia tvarka) 

$n Už Žemės ribų esančios sritys (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų 

žemėjančia tvarka) 

$o Geografinės sritys, tokios kaip pasaulis, pusrutulis, žemynas: sritis, kuri yra didesnė už atskirą 

šalį (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų žemėjančia tvarka) 

$2 Sistemos kodas (privalomas, jei taikomas , nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

 

 

620 IŠLEIDIMO, ATLIKIMO (IR T. T.) VIETA IR DATA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Duomenų tipas 

# Išleidimas arba pagaminimas 

1 Atlikimas 

2 Pirmasis atlikimas 

3 Įrašymas 

4 Gyvas įrašymas 

5 Pakartotinis įrašymas 

0 Neapibrėžta 

Indikatorius 2: Duomenų buvimas šaltinyje 

# Netaikoma / nežinoma 

0 Duomenys šaltinyje nepateikti 

1 Duomenys šaltinyje pateikti 

2 Duomenys pateikti šaltinyje, tačiau yra išgalvoti arba klaidingi 
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Polaukiai 

$a Šalis (nepasikartojantis) 

$b Valstija arba provincija ir t. t. (nepasikartojantis) 

$c Tarpinė politinė jurisdikcija (pasikartojantis, kai pateikiama keletas lygmenų žemėjančia 

tvarka) 

$d Miestas ir t. t. (nepasikartojantis) 

$e Veiksmo vieta (pasikartojantis) 

$f Data (pasikartojantis, jei būtina įrašyti daugiau atlikimo datų)  

$g Metų laikas (nepasikartojantis) 

$h Proga (nepasikartojantis) 

$i Paskutinė data (nepasikartojantis) 

$k Miesto ir pan. dalis (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų žemėjančia 

tvarka) 

$m Kitos geografinės sritys arba objektai (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų 

lygmenų žemėjančia tvarka) 

$n Už Žemės ribų esančios sritys (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų 

žemėjančia tvarka) 

$o Geografinės sritys, tokios kaip pasaulis, pusrutulis, žemynas: sritis, kuri yra didesnė už atskirą 

šalį (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų žemėjančia tvarka) 

$2 Sistemos kodas (privalomas, jei taikomas , nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (pasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 

621 KILMĖS VIETA IR DATA 

 

 

621 KILMĖS VIETA IR DATA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Duomenų tipas 

# Išleidimas arba pagaminimas 

1 Atlikimas 

2 Pirmasis atlikimas 

3 Įrašymas 

4 Gyvas įrašymas 

5 Pakartotinis įrašymas 

0 Neapibrėžta 

Indikatorius 2: Duomenų pateikimas šaltinyje 

# Netaikoma / nežinoma 

0 Duomenys šaltinyje nepateikti 

1 Duomenys šaltinyje pateikti 

 

$a Šalis arba jos dalis (privalomas, nepasikartojantis)  

$b Valstija arba provincija ir pan. (nepasikartojantis)  

$c Tarpinė politinė jurisdikcija (pasikartojantis, kai pateikiama keletas skirtingų lygmenų 

žemėjančia tvarka) 

$d Miestas ir t. t. (nepasikartojantis) 

$e Pastatas, transporto priemonė ir pan. (pasikartojantis) 
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$f Data 1 (pasikartojantis) 

$g Metų laikas (nepasikartojantis) 

$h Proga (nepasikartojantis) 

$i Data 2 (nepasikartojantis) 

$k Miesto ir pan. dalis (pasikartojantis) 

$m Kitos geografinės sritys arba objektai (pasikartojantis) 

$n Už Žemės ribų esančios sritys (pasikartojantis) 

$o Geografinės sritys (pvz., pasaulis, pusrutulis, žemynas: sritis) kurios yra didesnė už atskirą 

šalį 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis)  

$6 Laukų ryšio duomenys (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

317 KILMĖS PASTABA  

620 IŠLEIDIMO, ATLIKIMO (IR T. T.) VIETA IR DATA KAIP PAIEŠKOS ELEMENTAS  

702 ASMENS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

712 KOLEKTYVO VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

722 GIMINĖS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

660 GEOGRAFINIO REGIONO KODAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$a Kodas (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
607 VIETOVARDIS, NAUDOJAMAS KAIP DALYKAS 

 

 

661 LAIKOTARPIO KODAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$a Laikotarpio kodas (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
122 KODUOTŲ DUOMENŲ LAUKAS: LAIKOTARPIS, ATSKLEIDŽIAMAS 

DOKUMENTO TURINYJE 
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670 PRECIS (pasikartojantis) 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$b Dalyko indikatoriaus numeris (nepasikartojantis) 

$c Eilutė (nepasikartojantis) 

$e Nuorodos indikatoriaus numeris (pasikartojantis) 

$z Terminų kalba (nepasikartojantis) 

 

 

675 UNIVERSALIOJI DEŠIMTAINĖ KLASIFIKACIJA (UDK) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Indeksas (nepasikartojantis) 

$v Laida (nepasikartojantis) 

$z Laidos kalba (nepasikartojantis) 

$3 Klasifikacijos įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

 

676 DEWEY DEŠIMTAINĖ KLASIFIKACIJA (DDK) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Indeksas (nepasikartojantis) 

$v Laida (nepasikartojantis) 

$z Laidos kalba (nepasikartojantis) 

$3 Klasifikacijos įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

 

680 KONGRESO BIBLIOTEKOS KLASIFIKACIJA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Klasifikacinis numeris (nepasikartojantis) 

$b Knygos numeris (nepasikartojantis) 

$3 Klasifikacijos įrašo numeris (nepasikartojantis) 
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686 KITŲ KLASIFIKACIJŲ INDEKSAI (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Klasifikacinis indeksas (pasikartojantis) 

$b Knygos numeris (pasikartojantis) 

$c Klasifikacijos skirsnis (pasikartojantis) 

$v Laida (nepasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

$3 Klasifikacijos įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

 

7--ATSAKOMYBĖS BLOKAS 
 

Asmenų vardai 
 

700 Asmens vardas – pirminė atsakomybė 

701 Asmens vardas – alternatyvi atsakomybė 

702 Asmens vardas – antrinė atsakomybė 

703 Asmens vardas – kilmė arba nuosavybė 

 

Kolektyvo vardų ir renginių pavadinimai 

 

710 Kolektyvo vardas – pirminė atsakomybė 

711 Kolektyvo vardas – alternatyvi atsakomybė 

712 Kolektyvo vardas – antrinė atsakomybė 

713 Kolektyvo vardas – kilmė arba nuosavybė 

 

Giminės vardai 

 

720 Giminės vardas – pirminė atsakomybė 

721 Giminės vardas – alternatyvi atsakomybė 

722 Giminės vardas – antrinė atsakomybė  

723 Giminės vardas – kilmė arba nuosavybė 

 

Įvairūs vardai  

 

716 Prekės ženklas 

730 Vardas - atsakomybė 

 

Unifikuoti pradmenys 

 

740 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – pirminė atsakomybė 

741 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – alternatyvi atsakomybė 

742 Juridinių arba religinių tekstų unifikuotas sutartinis pradmuo – antrinė atsakomybė 
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700 ASMENS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: vardo formos indikatorius 

0 Vardas įrašomas kaip pavardė arba tiesiogine tvarka  

1 Vardas įrašomas po pavardės (giminės vardo, kilmės vardo ir t. t.) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Vardo dalis, išskyrus pradinį įvedinį (nepasikartojantis) 

$c Vardo papildymai, išskyrus datas (pasikartojantis) 

$d Romėniški skaitmenys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$g Išsami vardo inicialų forma (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius ISNI (pasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

701 ASMENS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ  

702 ASMENS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

701 ASMENS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius 

0 Vardas įrašomas kaip pavardė arba tiesiogine tvarka  

1 Vardas įrašomas kaip pavardė (giminės vardas, kilmės vardas ir t. t.) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Vardo dalis, išskyrus įvedinį (nepasikartojantis) 

$c Vardo papildymai, išskyrus datas (pasikartojantis) 

$d Romėniški skaitmenys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$g Išsami vardo inicialų forma (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius ISNI (pasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
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200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys 

700 ASMENS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

702 ASMENS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

702 ASMENS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius 

0 Vardas įrašomas kaip pavardė arba tiesiogine tvarka  

1 Vardas įrašomas kaip pavardė (giminės vardas, kilmės vardas ir t. t.) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Vardo dalis, išskyrus įvedinį (nepasikartojantis) 

$c Vardo papildymai, išskyrus datas (pasikartojantis) 

$d Romėniški skaitmenys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$g Išsami vardo inicialų forma (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius ISNI (pasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$r Atliekamas vaidmuo (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis)  
 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

700 ASMENS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

701 ASMENS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ 

 

 

703 ASMENS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ (naujas) (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: vardo formos indikatorius 

0 Vardas įrašomas prieš pavardę arba tiesiogine tvarka  

1 Vardas įrašomas kaip pavardė (giminės vardas, kilmės vardas ir t. t.) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Vardo dalis, išskyrus įvedinį elementą (nepasikartojantis) 

$c Vardo papildymai, išskyrus datas (pasikartojantis) 

$d Romėniški skaitmenys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 
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$g Išsami vardo inicialų forma (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius ISNI (pasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis)  

 

Susiję laukai 

713 KOLEKTYVO VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 

723 GIMINĖS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 

 

 

710 KOLEKTYVO VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Renginio indikatorius  

0 Kolektyvo vardas 

1 Renginys 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius  

0 Vardas inversine forma 

1 Vardas įrašomas kaip vietovė arba jurisdikcija 

2 Vardas įrašomas tiesiogine tvarka  

 

Polaukiai  
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis) 

$c Vardo papildymas arba patikslinimas (pasikartojantis) 

$d Renginio numeris ir (arba) renginio dalies numeris (nepasikartojantis) 

$e Renginio vieta (nepasikartojantis) 

$f Renginio data (nepasikartojantis) 

$g Inversinis elementas (nepasikartojantis) 

$h Vardo dalis, išskyrus įvedinį ir inversinį elementą (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis)  

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

711 KOLEKTYVO VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ  

712 KOLEKTYVO VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

711 KOLEKTYVO VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
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Indikatorius 1: Renginio indikatorius  

0 Kolektyvo vardas 

1 Renginys 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius  

0 Vardas inversine forma 

1 Vardas įrašomas kaip vietovė arba jurisdikcija 

2 Vardas įrašomas tiesiogine tvarka  

 

Polaukiai  
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis) 

$c Vardo papildymas arba patikslinimas (pasikartojantis) 

$d Renginio numeris ir (arba) renginio dalies numeris (nepasikartojantis) 

$e Renginio vieta (nepasikartojantis) 

$f Renginio data (nepasikartojantis) 

$g Inversinis elementas (nepasikartojantis) 

$h Vardo dalis, išskyrus įvedinį ir inversinį elementą (nepasikartojantis) 

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys 

710 KOLEKTYVO VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

712 KOLEKTYVO VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

712 KOLEKTYVO VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

 

Indikatorius 1: Renginio indikatorius  

0 Kolektyvo vardas 

1 Renginys 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius  

0 Vardas inversine forma 

1 Vardas įrašomas kaip vietovė arba jurisdikcija 

2 Vardas įrašomas tiesiogine tvarka  

 

Polaukiai  
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis) 

$c Vardo papildymai arba patikslinimas (pasikartojantis) 

$d Renginio numeris ir (arba) renginio dalies numeris (nepasikartojantis) 

$e Renginio vieta (nepasikartojantis) 

$f Renginio data (nepasikartojantis) 

$g Inversinis elementas (nepasikartojantis) 
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$h Vardo dalis, išskyrus įvedinį ir inversinį elementą (nepasikartojantis) 

$p Adresas (nepasikartojantis) 

$r Atliekamas vaidmuo (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis)  

$8 Apibūdinama medžiaga 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

710 KOLEKTYVO VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

711 KOLEKTYVO VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

713 KOLEKTYVO VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ (pasikartojantis) 
 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Renginio indikatorius 

0 Kolektyvo vardas 

1 Renginys 

Indikatorius 2: Vardo formos indikatorius 

0 Vardas inversine forma 

1 Vardas įrašomas kaip vietovė arba jurisdikcija 

2 Vardas įrašomas tiesiogine tvarka 

 

Polaukiai  
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis) 

$c Vardo papildymai arba patikslinimas (pasikartojantis) 

$d Renginio numeris ir (arba) renginio dalies numeris (nepasikartojantis) 

$e Renginio vieta (nepasikartojantis) 

$f Renginio data (nepasikartojantis) 

$g Inversinis elementas (nepasikartojantis) 

$h Vardo dalis, išskyrus įvedinį ir inversinį elementą (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis)  

$p Tarnybiniai duomenys / adresas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

$8 Apibūdinama medžiaga 

 

Susiję laukai 

703 ASMENS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 

723 GIMINĖS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 
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716 PREKĖS ŽENKLAS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$c Apibūdinimas (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

 

Susijęs laukas 
071 LEIDĖJO NUMERIS $b Šaltinis (tarnyba, kuri suteikia numerį) 

 

 

720 GIMINĖS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$c Giminės tipas (nepasikartojantis) 

$d Vietos susijusios su gimine (pasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

721 GIMINĖS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ  

722 GIMINĖS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

721 GIMINĖS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$c Giminės tipas (nepasikartojantis) 

$d Vietos susijusios su gimine (pasikartojantis) 
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$f Datos (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys 

720 GIMINĖS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

722 GIMINĖS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

722 GIMINĖS VARDAS – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$c Giminės tipas (nepasikartojantis) 

$d Vietos susijusios su gimine (pasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis) 

$r Atliekamas vaidmens (pasikartojantis) 

$3Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
200 ANTRAŠTĖ IR ATSAKOMYBĖS DUOMENYS, $f Pirmieji atsakomybės duomenys, $g 

Kiti atsakomybės duomenys 

720 GIMINĖS VARDAS – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ  

721 GIMINĖS VARDAS – ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ 

 

 

723 GIMINĖS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$c Giminės tipas (nepasikartojantis) 

$d Vietos susijusios su gimine (pasikartojantis) 

$f Datos (nepasikartojantis) 

$o Tarptautinis standartinis vardo identifikatorius (pasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris (nepasikartojantis) 
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$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

$5 Institucija, kuriai skirtas šis laukas (neprivalomas, nepasikartojantis)  

 

Susiję laukai 

703 ASMENS VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 

713 KOLEKTYVO VARDAS – KILMĖ ARBA NUOSAVYBĖ 
 

 

730 VARDAS – ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

(Laukas naudojamas tik  tada, kai netinka kiti 7-- laukai) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Vardo formos indikatorius  

0 Vardo tipo nustatyti neįmanoma  

1 Asmens vardas 

2 Ne asmens vardas 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$4 Santykio kodas (pasikartojantis) 

 

 

740 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS 

PRADMUO – PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: vardo formos indikatorius  

Indikatorius 2 nurodo sutartinio pradmens formą: 

1 Vardas, įrašomas kaip šalies arba kito vietovardžio pavadinimas  

Naudojamas jurisdikciją nusakančiam vietovardžiui apibūdinti 

2 Vardas, įrašomas kaip kita forma, pvz., bažnyčios pavadinimas arba sutartinis vardas 

 

Polaukiai 

$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis, jei yra daugiau nei vienas žemesnis hierarchinis lygmuo) 

$c Vardo papildymai arba patikslinimas (pasikartojantis)  

$e Kitos sutarties šalies vardas (nepasikartojantis) 

Jei būtina, jurisdikcijos žemesniajam hierarchiniam lygmeniui gali būti naudojamas 

polaukis $b ir (arba) polaukis $c – homonimiškiems jurisdikcijų vardams atskirti. 

$f Juridinių dokumentų laidos arba versijos data arba pasirašymo data (pasikartojantis) 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas (pasikartojantis kiekvienam smulkesniam poskyriui)  

$l Formos popradmenis, išsamiau apibūdinantis sutartinį pradmenį (pasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (pasikartojantis) 

$t Aprobuotas kreipties elementas (nepasikartojantis) 
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$3 Autoritetinio įrašo numeris. Šis polaukis naudojamas taikant UNIMARC autoritetinių įrašų 

formatą  

(nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

741 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ 

742 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

 

741 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS 

PRADMUO - ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: vardo formos indikatorius  

Indikatorius 2 nurodo sutartinio pradmens formą: 

1 Vardas, įrašomas kaip šalies pavadinimas arba kitas vietovardis 

 Naudojamas jurisdikciją nusakančiam vietovardžiui apibūdinti 

2 Vardas, įrašomas kaip kita forma, pvz., bažnyčios pavadinimas arba sutartinis vardas 

 

Polaukiai 

$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (papildymai arba patikslinimas (pasikartojantis)  

$e Kitos sutarties šalies vardas (nepasikartojantis) 

Jei būtina, jurisdikcijos žemesniajam hierarchiniam lygmeniui gali būti naudojamas 

polaukis $b ir (arba) polaukis $c – homonimiškiems jurisdikcijų vardams atskirti  

$f Juridinių dokumentų laidos arba versijos data arba pasirašymo data (pasikartojantis) 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas (pasikartojantis kiekvienam smulkesniam poskyriui)  

$l Formos popradmenis, išsamiau apibūdinantis sutartinį pradmenį (pasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (pasikartojantis) 

$t Aprobuotas kreipties elementas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris. Šis polaukis naudojamas taikant UNIMARC autoritetinių įrašų 

formatą.  

(nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

740 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ 

742 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ 
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742 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS 

PRADMUO – ANTRINĖ ATSAKOMYBĖ (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: vardo formos indikatorius  

Indikatorius 2 nurodo sutartinio pradmens formą: 

 1 Vardas, įrašomas kaip šalies pavadinimas arba kitas vietovardis 

Naudojamas jurisdikciją nusakančiam vietovardžiui apibūdinti 

 2 Vardas, įrašomas kaip kita forma, pvz., bažnyčios pavadinimas arba sutartinis 

 vardas 

 

Polaukiai 

$a Įvedinys (nepasikartojantis) 

$b Padalinys (pasikartojantis, jei yra daugiau nei vienas žemesnis hierarchinis lygmuo) 

$c Vardo papildymai arba patikslinimas (pasikartojantis)  

$e Kitos sutarties šalies vardas (nepasikartojantis) 

Jei būtina, jurisdikcijos žemesniajam hierarchiniam lygmeniui gali būti naudojamas 

polaukis $b ir (arba) polaukis $c – homonimiškiems jurisdikcijų vardams atskirti  

$f Juridinių dokumentų laidos arba versijos data arba pasirašymo data (pasikartojantis) 

$i Skyriaus arba dalies pavadinimas (pasikartojantis kiekvienam smulkesniam poskyriui)  

$l Formos popradmenis, išsamiau apibūdinantis sutartinį pradmenį (pasikartojantis) 

$n Įvairūs duomenys (pasikartojantis) 

$t Aprobuotas kreipties elementas (nepasikartojantis) 

$3 Autoritetinio įrašo numeris. Šis polaukis naudojamas taikant UNIMARC autoritetinių įrašų 

formatą  

(nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 

740 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

PIRMINĖ ATSAKOMYBĖ 

741 JURIDINIŲ ARBA RELIGINIŲ TEKSTŲ UNIFIKUOTAS SUTARTINIS PRADMUO – 

ALTERNATYVI ATSAKOMYBĖ 

 

 

8-- TARPTAUTINIO NAUDOJIMO BLOKAS 

 
801 Įrašo šaltinis 

802 ISSN agentūra 

830 Bendroji kataloguotojo pastaba 

850 Dokumentą turinti įstaiga 

852 Vieta ir šifras 

856 Elektroninė vieta ir kreiptis 

886 Duomenys, nekonvertuojami iš pirminio formato 
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801 ĮRAŠO ŠALTINIS (privalomas, pasikartojantis) 

 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: funkcijos indikatorius 

0 Tarnyba, parengusi pirminį įrašą  

1 Tarnyba, transformuojanti duomenis 

2 Tarnyba, modifikuojanti įrašą 

3 Tarnyba, išplatinusi įrašą 

 

Polaukiai 
$a Šalis (nepasikartojantis) 

$b Tarnyba (nepasikartojantis) 

$c Atlikimo data (nepasikartojantis) 

$g Katalogavimo taisyklės (aprašo nuostatos) (pasikartojantis) 

$h Originalus kontrolinis numeris (nepasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
ĮRAŠO ETIKETĖ (simbolio 18 pozicija) 

100 BENDRAI TVARKOMI DUOMENYS, įrašymo į failą data (simbolių 0–7 pozicijos) 

 

 

802 ISSN AGENTŪRA (nepasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$a ISSN agentūros kodas (nepasikartojantis) 

 

Susiję laukai 
011 TARPTAUTINIS STANDARTINIS SERIALINIO IŠTEKLIAUS NUMERIS (ISSN) 

530 REGISTRACINĖ ANTRAŠTĖ 

 

 

830 BENDROJI KATALOGUOTOJO PASTABA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukis 
$a Pastabos tekstas (nepasikartojantis) 
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850 DOKUMENTĄ TURINTI ĮSTAIGA (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: tarpas (neapibrėžtas) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

Polaukis 

$a Įstaigos kodas (pasikartojantis) 

 
 

852 VIETA IR ŠIFRAS (privalomas fiziškai išdėstytiems dokumentams aprašyti, 

pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 

1 indikatorius: išdėstymo sistema  

 # Informacijos nėra 

 0 Klasifikacijos sistema (apibrėžta $2 polaukyje) 

 1 Fiksuota (pastovi) vieta  

 2 Eilės numeris  

 3 Autorius, antraštė arba autorius / antraštė 

 4 Dokumento dalys, išdėstytos atskirai 

 5 Kita  

Indikatorius 2: išdėstymo tvarka  

 # Informacijos nėra  

 0 Numeracija nenaudojama 

 1 Pirminė numeracija 

 2 Alternatyvi numeracija 

 

Polaukiai 

$a Įstaigos identifikatorius (privalomas, nepasikartojantis) 

$b Padalinio identifikatorius (pasikartojantis tik tuomet, kai įrašoma vienintelė hierarchiškai 

identifikuota vieta įstaigoje)  

$c Adresas (nepasikartojantis) 

$d Koduotas vietos apibūdinimas (nepasikartojantis) 

 Patikslinimo tipas 

  a = ankstesnė 

  b = paskutinė  

Vienetų skaičius  

  1–9 – Vienetų skaičius  

Vieneto tipas 

Laikotarpis 

  a = savaitė (savaitės) 

  b = mėnuo (mėnesiai) 

  c = metai 

Dalis 

  d = laida (laidos) 

  e = numeris (numeriai) 

  f = priedas (priedai) 

$e Nekoduotas vietos apibūdinimas (nepasikartojantis) 
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$g Šifro prefiksas (nepasikartojantis) 

$j Šifras (nepasikartojantis) 

$k Antraštės, autoriaus, autoriaus / antraštės išdėstymo forma (nepasikartojantis) 

$l Šifro priesaga (nepasikartojantis) 

$m Vieneto identifikatorius (nepasikartojantis) 

$n Egzemplioriaus identifikatorius (nepasikartojantis) 

$p Šalis (nepasikartojantis) 

$t Egzemplioriaus numeris (nepasikartojantis)  

$x Pastaba ne naudotojui (pasikartojantis) 

$y Pastaba naudotojui (pasikartojantis) 

$2 Sistemos kodas (polaukis turi būti naudojamas tuomet, kai 1 indikatorius lygus 0) 

 

 

856 ELEKTRONINĖ VIETA IR KREIPTIS (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: kreipties būdas 

# Informacija nepateikta 

0 Elektroninis paštas 

1 FTP 

2 Nuotolinis prisijungimas (telnetas) 

3 Telefoninis kompiuterio ryšys 

4 HTTP 

7 Būdas, apibūdintas polaukyje $y 

Indikatorius 2: Ištekliaus išsamumas 

# Informacija nepateikta 

0 Lauke pateikta išsami informacija apie prieigą prie viso aprašyto ištekliaus 

1 Lauke pateikta išsami informacija apie prieigą prie aprašyto ištekliaus miniatiūros 

2 Lauke pateikta išsami informacija apie prieigą prie aprašyto ištekliaus antraštinio 

puslapio, turinio arba pirmųjų puslapių elementų 

 

Polaukiai 
$a Pagrindinio (tinklo) kompiuterio vardas (pasikartojantis) 

$b Kreipties numeris (pasikartojantis) 

$c Suglaudinimo duomenys (pasikartojantis) 

$d Kelias (pasikartojantis) 

$e Konsultacijos ir kreipties data bei valandos (nepasikartojantis) 

$f Elektroninis vardas (pasikartojantis) 

$h Užklausos procesorius (nepasikartojantis) 

$i Instrukcija (pasikartojantis) 

$j Bitai per sekundę (bps) (nepasikartojantis) 

$k Slaptažodis (nepasikartojantis) 

$l Prisijungimas / registracija (nepasikartojantis) 

$m Kontaktas kreipties pagalbai (pasikartojantis) 

$n Pagrindinio (tinklo) kompiuterio, nurodyto polaukyje $a, buvimo vieta (nepasikartojantis) 

$o Operacinė sistema (nepasikartojantis) 

$p Prievadas (nepasikartojantis) 

$q Elektroninio formato tipas (pasikartojantis) 
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$r Nustatymai (parinktys) (nepasikartojantis) 

$s Failo dydis (pasikartojantis) 

$t Terminalo emuliacija (pasikartojantis) 

$u Universalus ištekliaus adresas (URL) (nepasikartojantis) 

$v Kreiptis įmanoma tik tam tikromis valandomis (pasikartojantis) 

$w Kontrolinis įrašo numeris (pasikartojantis) 

$x Pastaba ne naudotojui (pasikartojantis) 

$y Kreipties būdas (nepasikartojantis) 

$z Pastaba naudotojui (pasikartojantis) 

$2 Jungties (nuorodos) tekstas (pasikartojantis) 

 

 

886 DUOMENYS, NEKONVERTUOJAMI IŠ PIRMINIO FORMATO (pasikartojantis) 

 

Indikatoriai 
Indikatorius 1: Lauko tipas 

0 Įrašo etiketė 

1 Kintantis kontrolinis laukas (0-- laukai be indikatorių arba polaukių)  

2 Kintantis duomenų laukas (010–999 laukai) 

Indikatorius 2: tarpas (neapibrėžtas) 

 

Polaukiai 
$a Pirminio formato lauko žyma  

$b Pirminio formato lauko indikatoriai ir polaukiai  

$2 Sistemos kodas (nepasikartojantis) 
 

 

9-- NACIONALINIŲ REIKMIŲ BLOKAS 

 

Visi formato -9- ir --9 laukai rezervuoti nacionaliniam ir vietiniam naudojimui. 

 


