ИНСТРУКЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ
Формата на библиографската единица е според правилата на Интернационалниот стандард на библиографска дескрипција (ISBD – International
Standard Bibliographic Description) на Интернационалната федерација на библиотекарски здруженија (IFLA – International Federation of Library Associations)
со извесни адаптации. 1
Библиографската единица ја пренесуваме со оригинална ортографија
(кирилица и латиница).
Насловите на монографски публикации (книги, периодика, зборници,
збирки на трудови и сл.) се печатени со курзив (italic). Насловите на статии во
периодични публикации, зборници, збирки на трудови и сл. со таканаречен
романски стил (Roman type).
Кратенките (на пр.: МЈ, ЛЗб и сл.) со курзив (italic) претставуваат периодични списанија. Нивниот полн назив и градот на издавање е наведен во
посебен список. Периодиката се доопределува со давање на годиште (книга)
и број, двете информации се сигнализираат со коса црта меѓу нив (/) (на пр.:
ЛЗб 29/1 итн.). Двогодишникот и двобројот се сигнализирани со рамна црта
(–) (на пр.: МЈ 32–33, 1981–1982 итн.). Библиографските единици кои се составен дел на зборници, збирки на трудови и сл. издадени во земјата се доопределени со број во квадратна заграда [....] којшто упатува на веќе дадена
библиографска единица. Библиографските единици, составен дел на зборници, збирки на трудови и сл. издадени во странство се доопределени со тоа
што се дава комплетниот назив со курзив (italic) и во квадратни загради [....]
останатите информации за конкретната збирка, зборник и сл.
Библиографски единици кои се однесуваат на веќе објавен библиографски
податок во Прилог кон Библиографијата на македонскиот јазик 2 се воведени
по кратенката БМЈ 2 и бројот на позицијата.
Информациите за прикази, дискусии и одговори на дискусии се сигнализирани покрај библиографската единица на која се однесуваат по рамна
црта (|).
Доопределбите во класификацијата на одредени библиографски единици се сигнализирани со соодветен број во аглести загради <....>.
На крајот е наведен список на автори, редактори, приредувачи и сл. и
список на лица кои се наоѓаат во насловот на библиографската единица (на
некој начин претставуваат предмет на библиографската единица и во самиот
наслов се печатени со таканаречен романски стил (Roman type) потемнет
(bold)), по кои следи бројот на библиографската единица. Број со курзив
(italic) упатува на приказ.
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Уредувачите се трудеа да бидат усогласени во најголема мера со стандардите
прифатени во Linguistic Bibliography for the year 1996 / ed. by M. Janse & S. Tol. –
Dodrecht/Boston/London : Kluwer, 2000. – 1477c.
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