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022  НОМЕР НА ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ 

Полето съдържа номер, който държавна институция определя за свое издание или за 
библиографска единица, публикувана от нейно име. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
022  Номер на официално издание r 
 a Код за страната nr 
 b Номер nr 
 z Сгрешен номер r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

022a  Код за страната 

Идентифициране на страната, в която документът е публикуван. 

 
 

022b  Номер 

Номерът, както е определен от държавната институция. 

 
 

022z  Сгрешен номер 

Номер, определен погрешно на официално издание. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Полето се използва за номера на официални документи от всякакво ниво. То може да се използва 
за публикации на всяко ниво на държавната власт и за международни и междуправителствени 
организации. Когато става въпрос за международни и междуправителствени организации подполе 
a се пропуска (виж пример 4).  
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Номерът се въвежда във формата, в която е на документа, включително разстояния, тирета и друга 
пунктуация. Сгрешен номер се въвежда в подполе z. Когато е известен само сгрешения номер, 
полето съдържа само подполета а и z.  

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

100f ОБЩИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАБОТКАТА. Код за официално издание 

Позицията на символа посочва дали единицата е официално издание и нивото на държавния 
орган, отговорен за нея. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

022 ⊔⊔ aZA bRP64/77 
(Номер на официално издание от Южна Африка.) 

2.  

022 ⊔⊔ aUS bhE17.302.W58/91 
(Официално издание на САЩ.) 

3.  

022 ⊔⊔ aGB bECC.56/81 
(Издание на Областния съвет на Графство Есекс, Великобритания.) 

4.  

022 ⊔⊔ bPGI/81/WS/22 
(Издание на ЮНЕСКО.) 

5. * COBISS.SI-ID=75787776 

022 ⊔⊔ ausa bI 49.6/2:F 52/8/PACK 
(Официално издание на САЩ.) 

6. * COBISS.SI-ID=502190 

022 ⊔⊔ asvn bRUJV-RP-022 
(Номер на официално издание от Словения.) 
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