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992   ПОЛЕ ЗА ЛОКАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ* 

Полето е предназначено за въвеждане на данни за локалните нужди на отделни библиотеки. 
 

 

ПОДПОЛЕТА – ПОВТАРЯЕМОСТ/ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 библиографско ниво 
поле/подполе a         m         s          d 
992  Поле за локално използване* nr/n     nr/n     nr/n     nr/n 
    
 a Код на статистиката** -          -          -          - 
 b Означения на записа* nr/n     nr/n     nr/n     nr/n 
 c Общ брой на броеве за година** -          -          -          - 
 d Предназначение на публикацията** -          -          -          - 
 e Тираж** -          -          -          - 
 f Вид на издателя** -          -          -          - 
 g Първа година и означение на том** -          -          -          - 
 h Бележка за годината на публикуване** -          -          -          - 
 l Име и адрес за насочване** -          -          -          - 
 x Предметен термин за сортиране** -          -          -          - 
 y Инвентарен номер на продължаващо издание* -       nr/p        -          - 
 6 Данни за връзка** -          -          -          - 

 

ИНДИКАТОРИ 

индикатор стойност значение 
1 - - 
2 - - 

 

 

ПОДПОЛЕТА 

 

992a   Код на статистиката** 
 
          Подполето е използвано до 1991 г. 

 



992                                                                                                                                  COMARC/B 

 

992-2         © IZUM, март 1996, Прев. на англ.: септ.2007, Прев. на бълг.: ноем. 2007, Проект 

 

992b   Означения на записа*   

Подполето е предназначено за въвеждане на означението на записа, на основата на 
което по-късно могат да се извеждат различни изходи.  

По този начин се означават записи, които по-късно се включват в акцесионни 
списъци, библиографии, статистика и др.  

Този начин на означаване може да се използва за нуждите на статистиката за 
работата на отделен сътрудник на библиотеката, като отделните означения се 
отделят едно от друго със запетайка. 

 
 992 ⊔⊔ ≠bbroj_bibliografije, lična_statistika_bibliotekara  
    
 992 ⊔⊔ ≠bdd9010,ap9015 
    
 992 ⊔⊔ ≠baonv9010,sovm9014,povs9023  

 
992c   Общ брой на броеве за година** 
992d   Предназначение на публикацията** 
992e   Тираж** 
992f    Вид на издателя** 
992g   Първа година и означение на том** 
992h   Бележка за годината на публикуване** 
992l    Име и адрес за насочване** 
992x   Предметен термин за сортиране** 
 
Подполетата са използвани до 1991 г. 

 

 

992y   Инвентарен номер на продължаващо издание* 

Полето е предназначено за установяване на връзка между продължаващо издание и 
завършена публикация, която е негова съставна част.  

Такава публикация се обработва като продължаващо издание и като завършена 
публикация (има ISSN и ISBN). В поле 997 се отразяват само данни за 
продължаващото издание, а връзката със записа за завършената публикация се 
осъществява чрез въвеждане на инвентарния номер на продължаващото издание в 
подполе 992у на записа за нея.  

Освен инвентарния номер на продължаващото издание в подполе 992у се въвежда 
и номерът/означението на тематичния брой, отделени едно от друго със запетайка. 
Означението на броя се изписва винаги с главни букви.  

 992 ⊔⊔ ≠y199401130,6  
    
 992 ⊔⊔ ≠y198100231,2/3  
    
 992 ⊔⊔ ≠y199605012,PRIL1 
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В записа на завършената публикация, в подполе 225а е необходимо да се въведе 
заглавието на продължаващото издание, в подполе 225х – неговият ISSN и в 
подполе 225v – номерацията на броя (годишнина, брой и т.н.). При необходимост 
може да се попълнят и останалите подполета на поле 225.  

 

Запис за продължаващо издание: 

COBISS.SI-ID=3287810 

 011 ⊔⊔ ≠e0351-0026 
 200 1⊔ ≠aZdravstveno varstvo≠erevija za teorijo in prakso preventivnega zdravstvenega 

varstva≠e= Slovenian journal of public health 
 997 02 ≠c1≠df2\n4572\s34,1995≠f199502760≠jLet.\34≠k1995≠mšt.\1/2+3/4+5/8<I. 

slovenski kongres preventivne medicine>+9-10+11/12≠o19950623 ≠p4≠vd 
 

Запис за отделен тематичен брой:  

COBISS.SI-ID=56026880 

 200 0⊔ ≠aI. slovenski kongres preventivne medicine, Bled, 19. - 22. oktober 1994 
 225 2⊔ ≠aZdravstveno varstvo≠x0351-0026≠v≠Let. ≠34, ≠št. ≠5/8 
 992 ⊔⊔ ≠y199502760,5/8 

 

9926   Данни за връзка** 
 
Подполето е използвано до 1991 г. 
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