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211  ПЛАНИРАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ 

Полето съдържа планирана дата на издаване на библиографска единица. То се използва за записи 
за CIP (Каталогизация в публикацията) и за подобни записи, създадени на основата на 
информация, осигурена от издателя, преди излизането на публикацията. 
 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 
211  Планирана дата на издаване nr 
 a Дата nr 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

211a  Дата 

Датата се записва във вида ГГГГММДД. ГГГГ означава годината, ММ – месеца и ДД – 
деня. Когато ден или месец и ден са неизвестни, тези позиции остават празни. 

 

 

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Когато в записа има поле 211, в подполе 001а трябва да се въведе код „p” или „i”. 

Полето е временно и когато записът се допълни, то се изтрива (Примери 1, 2) 

 

 

СВЪРЗАНИ ПОЛЕТА 

001a ИДЕНТИФИКАТОР НА ЗАПИСА, Статус на записа  

Подполето 001а съдържа код, означаващ работния статус на записа. 

210d ИЗДАТЕЛСКИ ДАННИ, СВЕДЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ДР., Година на 
издаване, разпространение и др. 

Подполе 210d съдържа годината на издаване, разпространение и др. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

001 ⊔⊔ ap 
210 ⊔⊔ aLondon cFaber d1999 
211 ⊔⊔ a199911⊔⊔ 

(Първоначален CIP запис за произведение, предвидено за публикуване през 
ноември 1999 г.) 

001 ⊔⊔ an 
210 ⊔⊔ aLondon cFaber d1999 

(След публикуване на произведението записът е допълнен и поле 211 е 
заличено.) 

2.  

001 ⊔⊔ ap 
210 ⊔⊔ aNew York cMacmillian d1999 
211 ⊔⊔ a199912⊔⊔ 

(Първоначален  запис за произведение, предвидено за издаване през декември 
1999.) 

001 ⊔⊔ an 
210 ⊔⊔ aNew York cMacmillian d2000 

(Допълнен запис за същото произведение. Издаването е забавено до 2000 г.) 

3. *  

001 ⊔⊔ ap 
210 ⊔⊔ aLjubljana cKres d2003 
211 ⊔⊔ a200312⊔⊔ 

(Запис за CIP за публикация, която е била предвидена за издаване през 
декември 2003 г. След излизанито й записът е допълнен и поле 211 е 
заличено.) 
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