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102  НАЦИОНАЛНОСТ НА ОБЕКТА 

Полето съдържа кодирани данни за националността на обект. 

 

 

Подполета и повтаряемост 

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ ПОВТАРЯЕМОСТ 

102  Националност на обекта nr 

 a Страна r 

 b Регион r 

 

Индикатори 

Полето няма индикатори. 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

102a  Страна 

Подполето съдържа трисимволен код за страната (според ISO 3166), от която произлиза 

или на която е гражданин лицето или в която се намира седалищато на колективния 

орган. То се повтаря, когато авторът има двойно гражданство, т.е. когато живее и работи 

в чужбина. 

Допълнителни кодове: 

xxx неизвестна националност 

Виж примери 1, 4. 

zzz международна или многонационална (повече от 3) 

 

 

102b  Регион 

Подполето съдържа двусимволен код за регион (виж пример 11). Използват се следните 

кодове: 

cr Черна гора** 

cs Централна Сърбия 

fb Федерация Босна и Херцеговина  

ko Косово 

rs Република сръбска 

sr Сърбия** 

vj Войводина 
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БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО 

Всяко подполе b трябва да следва непосредствено подполето a, към което се отнася. Когато трябва 

да се отбележат повече региони от една и съща страна, подполе а се повтаря пред всяко подполе b. 

 

 

СВЪРЗАНО ПОЛЕ 

340 БЕЛЕЖКА ЗА БИОГРАФИЧНИ СВЕДЕНИЯ ИЛИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЙНОСТ (за имена 

на лица) 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aeng 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aMaclean bIan f19..-.... cexpert auprès de l'UNESCO 

(Съставителят на контролния запис не е успял да определи 

националността на експерта.)  

2.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ afre 

102 ⊔⊔ afra ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aSchneider bEdgar f1929-1996 

(Журналист, който работи във Франция и Швейцария.) 

3.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ ager aeng 

102 ⊔⊔ ausa adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aArendt bHannah f1906-1975  

340 ⊔⊔ aGerman by birth. Naturalized American in 1951 

4.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ aund 

102 ⊔⊔ axxx 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

200 ⊔1 aFoppens bFrançois f16..-17.. cimprimeur libraire prétendu 

(Не е възможно да се определи националността на този незначителен 

печатар и издател.) 

5.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 
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101 ⊔⊔ ahun 

102 ⊔⊔ ahun 

200 ⊔1 aKodály, bZoltán, f1882-1967 

(Авторът е унгарец.) 

6.  

100 ⊔⊔ ba ceng gba 

101 ⊔⊔ arus aeng 

102 ⊔⊔ arus ausa  

200 ⊔1 aNabokov, bVladimir, f1899-1977 

(Авторът е възприеман и като американец и като руснак.) 

7.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ ager 

102 ⊔⊔ adeu 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 02 aGoethe Institut 

8.  

100 ⊔⊔ ba cfre gba 

101 ⊔⊔ amul 

102 ⊔⊔ ache 

152 ⊔⊔ aAFNOR 

210 12 aCongrès européen de systémique d1 f1989 eLausanne, Suisse  

9. * CONOR.SI-ID=862051 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv 

102 ⊔⊔ asvn 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aPeroci bEla 

10. * CONOR.SI-ID=775011 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ aslv ahun 

102 ⊔⊔ asvn ahun 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aMukič bFrancek 

(Francek Mukič е представител на словенско малцинство в Унгария.) 

11. * CONOR.SI-ID=5252451 

100 ⊔⊔ ba cslv gba 

101 ⊔⊔ ascc ager 

102 ⊔⊔ asrb bcs 

152 ⊔⊔ aPPIAK 

200 ⊔1 aĆorović bVladimir f1885-1941 

(Vladimir Ćorović е сръбски историк.)  

 


