
Přehled sérií Big Bub - Disney

Obal

Lícová strana

s grafikou

Rubová strana

s textem

Tento přehled sérií Big Bub, německé firmy OK Kaugummi Pinneberg, 

byl vytvořen za účelem zpřehlednění těchto sérií jejich sběratelům i obdivovatelům. 

Přehled prozatím jistě není kompletní, ale na jeho kompletaci se stále pracuje.
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Přehled sérií Big Bub - Disney

Doporučení:

Seznam sérií

Rámeček obrázku 6,7 x 4,3 cm

Lícová strana

Dis1,1 v obrázku BILD

Dis1,2 v obrázku text

Dis1,3 v obrázku text

* Šipky ´↖↗↘↙´ určují polohu prvku, za nímž se v popisu série nacházejí.

* Při komunikaci se sběrateli používejte katalogová čísla (Dis1,1). Trojmístná čísla na pravé straně 

  stránky za obrázkem jsou pouze pro moji potřebu. Jsou to provizorní čísla, která jsem používal 

  předtím, než byl přehled dokončen a známo definitivní pořadí sérií. 

* Katalogová čísla (Dis1,1) nemusí jít číselně za sebou. Pořadí sérií v přehledu určuje definice 

  prvků na obrázcích. Díky tomu jsou vedle sebe obrázky navzájem si co nejpodobnější.

* Popis sérií nemusí být v některých případech zcela logický. Něco může být moje přehlédnutí. 

  Většinou je to pro nedostatek místa pro popis prvků na obrázku. Například uvádím 3 způsoby 

  popisu jazyků.

     - 3 jazyky textu  - v obrázku je dlouhý text s příběhem zobrazeným na dotyčném obrázku

     - 3 jazyky série  - krátký příběh rozložený do několika obrázků se společným názvem minisérie

     - 3 jazyky  - kombinace obou možností, pokud není místo a není nutné to rozepisovat

* Symbol ´﴾´označuje obrázky, které určitě nebo pravděpodobně patří k sobě do jedné série.

´14´, bez čísla

´14´, číslo vpravo

* Výchozí je rubová strana obrázku, která je na rozdíl od lícové strany s grafikou častěji odlišná. 

  Obrázky otáčejte jako stránky v knize. Jedině tak docílíte stejného pohledu na obrázek, 

  jako je v přehledu.

* Zachováte-li obsah dokumentu v originální podobě, smíte  tuto práci libovolně využívat a šířit .

* Pro rychlé vyhledávání v dokumentu používejte současné  stisknutí kláves Ctrl+F . Do následně 

  zobrazeného okna napište číslo série a stiskněte klávesu Enter, nebo klikněte na ´najít další´.

* PODĚKOVÁNÍ - velký dík kolegovi sběrateli Martinovi, který mi nejen hodně pomohl doplnit 

  chybějící série, ale zároveň mě tlačil k dokončení přehledu v co nejbližším termínu.

Rubová strana

´14´, Picture
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Přehled sérií Big Bub - Disney

Rámeček obrázku 8,0 x 5,8 cm

Lícová strana

Dis2,1

Dis3,1 v obrázku text

Dis4,1

Dis5,1

Dis6,1

Dis7,1 v obrázku text, ´Mit OK nie k.o.´ ↘

Dis7,2 vpravo BILD

Dis8,1

Dis9,1

Dis10,1

Dis11,1

Rámeček obrázku 9,0 x 5,8 cm

Lícová strana

Dis12,1 3 jazyky textu

Dis13,1 3 jazyky série, 1 číslo před sérií

Dis14,1 3 jazyky textu, ´Mit OK nie k.o.´ ↘

Dis15,1 3 jazyky textu, ´Mit OK nie k.o.´ ↗

Dis16,1 3 jazyky textu, ´Mit OK nie k.o.´ ↙

Rubová strana

﴾
´31´, 1 číslo vlevo

´31´, 1 číslo vlevo, Picture

´0´, nic

´18´, 1 číslo vpravo

´18´, 1 číslo vpravo, 2 jazyky, Picture

´31´, 1 jazyk textu

´31´, 1 jazyk textu, kapitálky kurzívou

´31´, 1 jazyk série, kapitálky, BILD

´18´, 3 čísla za sérií, 3 jazyky série

´18´, 3 jazyky textu s mezerami

´0´, nic

´0´, nic

´0´, nic

´31´, 1 jazyk, kapitálky kurzívou, BILD

Rubová strana

´0´, nic

´0´, nic
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Přehled sérií Big Bub - Disney

Dis17,1 3 jazyky, 1 číslo před sérií, ´Mit OK nie k.o.´ ↗

Dis18,1 3 jazyky, 1 číslo před sérií, ´Mit OK nie k.o.´ ↙

Dis19,1 ´Mit OK nie k.o.´ ↙, dělený obrázek

Dis20,1 ´Mit OK nie k.o.´ ↙

Dis21,1 ´Mit OK nie k.o.´ ↙, ´OK´s BIG BUB´ →

Dis22,1 ´Mit OK nie k.o.´ ↙, ´OK´s BIG BUB´ →

Dis23,1

Dis24,1

Dis25,1

Dis26,1 v obrázku BILD

Dis27,1 v obrázku text

Dis28,1 ´OK´s BIG BUB´ ↗

Dis29,1 ´OK´s BIG BUB´ ↙

Dis29,2 ´OK´s BIG BUB´ ↙

Dis30,1

Dis31,1

Dis32,1 v obrázku text

Dis33,1 v obrázku BILD

Dis33,2 v obrázku BILD

Dis34,1 dělený obrázek

Dis35,1 dělený obrázek

Dis36,1

Dis37,1

Dis38,1

Dis39,1

Dis40,1

Dis41,1 dělený obrázek

Dis42,1

Dis42,2

Dis42,3

Rámeček obrázku 9,0 x 6,2 cm

Lícová strana

Dis43,1 3 jazyky, 1 číslo, ´Mit OK nie k.o.´ ↘

´0´, 3 jazyky textu

´0´, 3 jazyky textu

´0´, 3 jazyky textu, mezery

´0´, nic

´0´, nic

´0´, 3 jazyky série

´18´, 1 číslo vpravo, 2 jazyky, Picture

´18´, 1 číslo vpravo, 2 jazyky textu

´18´, 1 číslo vpravo, 3 jazyky textu

´18´, nic

´18´, 1 číslo před sérií, 3 jazyky

´18´, 1 číslo před sérií, 3 jazyky, mezery

﴾ ´18´, 2 jazyky série uprostřed

´18´, 2 jazyky série vlevo, Picture

﴾
´18´, 1 číslo vpravo, 3 jazyky textu

´18´, 1 číslo vpravo, 3 jazyky série

´18´, 3 čísla za sérií, 3 jazyky

´18´, 3 jazyky série uprostřed

´18´, 3 jazyky série uprostřed, mezery

´18´, 3 jazyky textu uprostřed, ´text´

´18´, 3 čísla za sérií, 3 jazyky, mezery

´18´, 2 jazyky textu

´31´, 3 jazyky textu uprostřed

´31´, 3 jazyky textu vlevo

´68´, 3 jazyky textu

´18´, 3 jazyky textu uprostřed, ´t e x t´

´18´, 3 jazyky textu uprostřed, mezery

´18´, 3 jazyky textu vlevo, mezery

Rubová strana

´0´, nic

´68´, 3 jazyky série, 3 čísla za sérií

´68´, 3 jazyky série, 3 čísla za sérií, mezery
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