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996/997 9 – НОМЕР ЗА ЗАЕМАНЕ 

Подполе 996/9979 може да се използва при заемането на монографии или продължаващи издания 

като алтернатива на инвентарния номер. То е предназначено предимно за въвеждане на номера, 

отпечатани във вид на баркод, когато те се различават от инвентарния номер. Ако номерът е 

включен в баркода, той може да се пренесе автоматично с помощта на четящо устройство или да 

се изпише ръчно.  

Номерът за заемане е индексиран в допълнителния индекс “CN=”. Номерата за заемане не трябва 

да се припокриват с инвентарните номера.  

Дължината на подполе 996/9979 може да бъде еднаква, по-голяма или по-малка от дължината на 

подполе 996/997f - Инвентарен номер. Припокриването с инвентарния номер може да се избегне, 

ако дължината на подполе 996/9979 се различава от дължината на подполе 996/997f. Когато 

дължините на тези подполета са еднакви, първият символ в подполето трябва да показва дали се 

отнася за инвентарен номер или номер за заемане.  

Всяко поле 996/997, на чиято основа се заемат документи, трябва да има попълнено подполе 

996/997f, а подполе 996/9979 не е задължително. По този начин се осъществява комбинирано 

заемане вътре в една институция, тъй като материали могат да се заемат с помощта на инвентарен 

номер или номер за заемане.  

За монографиите подполе 9969 не е повтарящо се (виж пример 1).    

За продължаващите издания подполе 9979 е повтарящо се. Въвеждането в подполето е зависимо 

от стойността на първия индикатор - индикатор за подвързия:  

 Индикатор  1 = „0” (неподвързани броеве)  Структурата на въвеждането е: 

номер_за_заемане#номер_брой Всеки брой може да има номер за заемане, но това не е 

задължително (виж пример 2).  

 Индикатор 1 = „1” (подвързани и неподвързани броеве)  Структурата на въвеждането е: 

номер_за_заемане#номера_на _подвързани_заедно_томове (виж пример 3). 

 Индикатор 1 = „2” (подвързани броеве)  Въвеждането в подполето е идентично с 

монографиите (виж пример 4).  

 

Когато първоначално броевете не са били подвързани, а по-късно са подвързани в комплект, 

стойността на индикатор 1 трябва да се промени на “2”, а в подполе 997m всички символи “+” да 

се заменят със символи “_”.Трябва да се изтрият и всичките дефинирани преди това подполета 

9979 за отделните броеве, а за комплекта да се определи само един допълнителен номер за 

заемане. Това може да бъде или нов номер или номерът на един от броевете преди подвързването. 

Така структурата на подполе 9979 става еднаква със структурата при монографиите – без символа 

за разделяне “#” и без номера на броя (виж пример 5).  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи.  
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ПРИМЕРИ   

1.  

996  ⊔1 df2\n121231 f019910124 va 3SIT 300,20 900001612 

(Монографията може да се заеме, ако се въведе  номер “019910124” или 

“00001612”) 

2.  

997  01 f200000234  jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Брой 5 може да се заеме чрез номера за заемане “00024480” или чрез 

инвентарния номер и номера на броя “200000234,5”. Броевете 2, 7, 8 и 10 

нямат номер за заемане.)  

3.  

997  11 f200000240 jLet.\4 k1991 mšt.\1-5_7+10-12_pril1 900013344#1-5_7 

900013354#10-12_pril1 

(Подвързаните броеве “1-5_7” могат да се заемат чрез номера за заемане 

“00013344” или чрез инвентарния номер и номерата на подвързаните 

броеве “200000240,1-5_7").  

4.  

997  21 f200000179 jLet.\3 k1990 mšt.\1-7_10-12_pril1 900008354  

(Цялата годишнина се заема чрез номера на заемане “00008354” или чрез 

инвентарния номер “200000179”.) 

5. Запис преди подвързия: 

997  01 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 

900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 

900024980#pril1 

(Брой 5 може да се заеме чрез номера за заемане “00024480” или чрез 

инвентарния номер и номера на броя “300000234,5”.) 

Запис след подвързия: 

997  21 f300000234 jLet.\5 k1992 mšt.\1-10,12_pril1 90002344  

(Подвързаните томове може да се заемат чрез номера за  заемане 

“0002344”, който преди подвързването е бил номер на неподвързания брой 1 

или чрез инвентарния номер “300000234”.)  
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