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020  НОМЕР В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОГРАФИЯ 

Полето съдържа номер, определен от националната библиографска агенция за записа на 
библиографска единица и сведение за страната, в която е агенцията. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
020  Номер в националната библиография r 
 a Код за страната nr 
 b Номер nr 
 z Сгрешен номер r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

020a  Код за страната 

Идентифициране на страната на националната библиография. 

 
 

020b  Номер 

Номерът се определя от националната агенция. 

 
 

020z  Сгрешен номер 

Погрешно определен номер на библиографския запис в библиографията (виж пример 2). 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

При въвеждане на номера от националната библиография в подполе b, се предпочита формата, 
определена от националната библиографска агенция, включително разстояния, тирета и други 
препинателни знаци. В подполе a се въвежда идентификационен код за страната според ISO 3166. 

Сгрешен номер се въвежда в подполе z. Когато е известен само сгрешеният номер, полето съдържа 
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само подполета а и z. 

В системата COBISS.SI това поле се попълва само от Националната и университетска библиотека 
в Любляна. Кодът „SI” – Словения се използва в подполе a, а в подполе b се въвеждат кодове от 
локалния списък на кодове на Националната и университетска библиотека. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

020 ⊔⊔ aAU b67-6 
(Номер от националната библиография на Австралия.) 

2.  

020 ⊔⊔ aCA bCM73-6722XF 
020 ⊔⊔ aCA zCM78-6722XF 

(Валиден и сгрешен номера от Канада.) 

3.  

020 ⊔⊔ aDD b83,A16,0553 
020 ⊔⊔ aDD b82,N46,0092 

(Записът за библиографска единица от „Deutsche Bibliographie” съдържа 
повторено поле 020, тъй като тя е отразена в библиографията два пъти. 
Първоначалната версия на запис е била запис за каталогизация в изданието 
(CIP). Въпреки че записът, съдържащ повторените полета всъщност е 
допълненият запис за CIP, в него е включен и по-ранният номер, защото 
такава е практиката на агенцията, която го съставя 

4.  

020 ⊔⊔ aGB bB81-15605 
(Номер от „British National Bibliography”.) 

5. * COBISS.SI-ID=71450112 

020 ⊔⊔ aSI bM1998K1 
(Номер от словенската библиография на книгите.) 
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