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122  ВРЕМЕВИ ПЕРИОД НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ЕДИНИЦАТА 

Полето съдържа структурирано означение за периода, обхванат от библиографската единица. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

122 

 

Времеви период на съдържанието на 

единицата 

r 

 a Времеви период (dГГГГММДДЧЧ) r 

 

Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за брой на годините 

0 Една година 

1 Повече от една отделни години 

2 Поредица от години (Примери 1, 4, 6, 7) 

2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

122a  Времеви период (dГГГГММДДЧЧ) 

Може да се въвеждат времеви означения за период от 9999 г. пр.н.е. до днес. Подполето 

съдържа най-малко 5 символа (летоброене и година) и най-много 11 символа 

(летоброене, година, месец, ден и час). 

Съставните части на датата са: 

 означение за летоброене („c” = датата е преди година 1 от Грегорианския календар, 

т.е. преди н.е. или „d” = датата е след година 1 от Грегорианския календар, т.е след 

н.е.) 

 година (четири цифрови символа) 

 месец, ден, час (по два цифрови символа) 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО  

Полето се повтаря само, когато става дума за комбинация от една или повече отделни дати или 

поредица от дати (Пример 1). 
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ПРИМЕРИ 

1.  

122 2⊔ ad1971 ad1979  

122 0⊔ ad1986 

(Кодове за карта, която отразява състоянието между 1971 г. и 1979 г. и 

после е преработена, за да се добави информация от1986 г.) 

2.  

122 0⊔ ad16051105 

(Кодирани данни за заговора на Гай Фокс от 5 ноември 1605 г.) 

3.  

122 0⊔ ad1976080214 

(Кодирани данни за изображение получено, чрез дистанционно измерване на 

2 август 1976, 14:08 часа.) 

4.  

100 ⊔⊔ bb c1998 d1998 hscr lba 

101 0⊔ ascr aeng 

102 ⊔⊔ ahrv 

110 ⊔⊔ aa bk ca  

122 2⊔ ad1992 ad1997 

200 0⊔ aGodišnje izvješće ... fRepublika Hrvatska, Državni zavod za intelektualno 

vlasništvo dAnnual report ... fRepublic of Croatia, State Intellectual Property 

Office g[glavni i odgovorni urednik Nikola Kopčić] 

207 ⊔0 a1992/97(1998) 

210 ⊔⊔ aZagreb cDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske d1998 

215 ⊔⊔ d30 cm 

300 ⊔⊔ aTekst usporedo na hrv. i engl. jeziku 

326 ⊔⊔ aGodišnje 

510 1⊔ aAnnual report zeng 

532 13 aGodišnje izvješće (Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike 

Hrvatske) 

712 02 aDržavni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske cZagreb 

(„Godišnje izvješće” за периода от 1992 г. до 1997 г., публикувано през1998 г. 

В подполетата 100c – Година на публикуване 1 и 100d – Година на 

публикуване 2 е въведена годината 1998, защото е издаден само един брой. 

Времевият период, който публикацията покрива е въведен в поле 122.) 

5.  

122 0⊔ ac0300 

(Времевият период, който публикацията покрива е около 300 г.пр.н.е.) 

6. * 

122 2⊔ ad1910 ad1913 

(Произведение за кубизма, обхващащо периода между 1910 г. и 1913 г.) 

7. * COBISS.SI-ID=21067 

122 2⊔ ad0395 ad0814 

200 1⊔ aOd rimskega cesarstva do cesarstva Karla Velikega bKartografsko gradivo 

e(395-814) favtorja Arno Baur, Hans-Ulrich Rudolf 
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