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2.Редни  број  библиографије

3.Назив  и  шифра  УДК:

1.Општа  група

2.Филозофија, психологија

3.Религија, теологија

4.Друштвене науке

5.Математика, природне науке

6.Примјењене  науке, медицина, техника

7.Умјетност

8.Лингвистика, филологија  и  књижевност

9.Археологија, географија, биографија, историја

         
  .  Одлука Владе Републике Српске о усвајању 

Статистичког програма Републике Српске за период 2022-2025, 
04/1-012-2-3176/21 ("Службени гласник Републике Српске", брoj 102/21).

  ИЗДАВАЧКА  ДЈЕЛАТНОСТ  (КЊИГЕ  И  БРОШУРЕ) 
издате  у  периоду  од  01.01.  до  31.12.2021 год.

Овај  извјештај  попуњавају  издавачи  који  су  постојали  и  радили  у  2021. години.  Извјештај  попуњавају  у  два  примјерка  
од којих  један  задржавају  за  своје  потребе  а  други  достављају   Републичком  заводу  за  статистику.  Књига  је  
непериодична  штампана  публикација  која  садржи  најмање  49  страна  без  страна  повеза,  издата  у  земљи  и  стављена  на  
располагање  јавности. Брошура  је  непериодична  штампана  публикација  која  садржи  најмање  5  а  највише  48  страна  без  
страна  повеза, издата  у  земљи  и  стављена  на  располагање  јавности.
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6. Језик:

а) издања

б) оригинала
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10. Локација  издавача

У  _________________________ 20 2. год. (М.П.) За  тачност  података  одговара

4.Врста  и  намјена  дјела

4.1.Нучна  и  стручна  литература

  4.2.Популарно - научна  и  стручна  литература

  4.3.Уџбеници  и  скрипте  за  више  и  високо  образовање
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  4.8.Званичне  публикације

  4.9.Књижевност  -  романи

дјечији  романи

приповјетке

дјечије  приповјетке

остала  проза  (репортаже, критике)

драме

дјечије  драме

поезија

дјечија поезија
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  4.13.Остало
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