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102  СТРАНА НА ПУБЛИКУВАНЕ ИЛИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО 

Полето съдържа код за една или повече страни, в които е публикувана или произведена 

библиографската единица. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

102  Страна на публикуване или на 

производство 

nr 

 a Страна r 

 b Регион r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

102a  Страна 

Съдържа трисимволен код, представящ страната, в която библиографската единица е 

била публикувана или произведена. Използват се кодовете от ISO 3166. При промяна на 

границите, кодът за мястото на публикуване се съобразява с настоящото състояние на 

страната. (Например, новосъздадените страни след разпадането на Югославия и 

Съветския съюз). Повтарящо се, ако библиографската единица е публикувана в повече от 

една страна. 

В списъка на кодовете е включен и кода „int” – международна организация. 

Той се явява в случаите на копиране на записи от базата данни ISSN. Съдържа се в 

записи за продължаващи ресурси, издавани от международни организации. 

 

 

102b  Регион 

Двусимволен код, представящ региона, където библиографската единица е била 

публикувана или произведена. Повтарящо се, ако библиографската единица е 

публикувана в повече от едно място. Използват се следните кодове. 
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cr Черна гора**  

cs Централна Сърбия 

fb Федерация Босна и Херцеговина 

ko Косово** 

rs Република сръбскаRepublic of Srpska 

sr Сърбия** 

vj Войводина 
 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Всяко подполе b се въвежда винаги след подполе a, към което се отнася. Когато е необходимо в 

една и съща страна да се отбележи повече от един регион, всяко подполе b трябва да се предхожда 

от подполе a. Препоръчва се да се въвежда код за всяко място на издаване или производство, 

което е посочено в поле 210. 

Тъй като в по-старите монографични публикации наименованието и мястото на отпечатване са с 

еднакъв статус с тези на издателя или разпространителя, в това поле се въвежда кодът, 

съответстващ на страната и региона на печатаря, издателя и разпространителя. За по-старите 

монографични публикации страната или мястото на публикуване или производство се кодира 

според сегашното състояние на държавните граници. 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

210 ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР. 

Това поле съдържа мястото на публикуване или производство в текстов вид. 

620 МЯСТОТО НА ИЗДАВАНЕ КАТО ТОЧКА ЗА ДОСТЪП 

Полето съдържа мястото на публикуване или производство във възприетата форма на точка за 

достъп. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

102 ⊔⊔ ahun 

(Библиографската единица е публикувана в Унгария.) 

2.  

102 ⊔⊔ aita 

(Библиографската единица е публикувана  във Венеция през 1485 г.) 

3. * COBISS.SI-ID=31593216 

102 ⊔⊔ asrb bvj 

(Библиографската единица е публикувана във Войводина.) 

4. * COBISS.BH-ID=6805510 

102 ⊔⊔ abih bfb 

(Библиографската единица е публикувана във Федерация Босна и 

Херцеговина.) 
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