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996/997 c – ИДЕНТИФИКАТОР НА 

ЕКЗЕМПЛЯРА/ЕДИНИЦАТА ОТ КОМПЛЕКТ 

В подполе 996/997c се въвежда идентификатор на екземпляра. Ако има повече от един екземпляр 

от периодично издание, идентификаторът на екземпляра се въвежда задължително (виж пример 1).  

Когато монография е част от комплект, идентификаторът на единицата в комплекта се въвежда 

автоматично. Идентификаторът на екземпляра, който е въведен ръчно се заличава и не може да 

бъде променян.  

Подполето 996c на поле 996 за комплект се състои от елементи, които съдържат идентификатор за 

комплект (виж пример 2).  

  

 

Елементи и дължина 

Подполето 996c за комплект се състои от четири елемента. Стойността на първите три се определя 

автоматично на основата на данните за комплекта. Третият елемент се състои от две части. За 

монографии четвъртият елемент е празен. 

 

ПОДПОЛЕ/ЕЛЕМЕНТ/ЧАСТ ОТ ЕЛЕМЕНТА 

c елемент част от елемента Идентификатор за екземпляра/комплекта 

 1  инвентарен номер на водещата единица 

 2  пореден номер на комплекта в 

библиографския запис на водещата 

единица 

 3 1част пореден номер на единицата от 

комплекта 

  2 част брой на всички единици в комплекта 

 4  идентификатор на екземпляра 

 

Всеки елемент започва и завършва със знака "#". Когато елементът се състои от две части, между 

цифрите се поставя знакът  "/". 

Тъй като стойностите се определят автоматично на основата на данните за комплекта, няма 

ограничение по отношение на дължината на отделните елементи.   

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

997  01 c1 dlP\n28752\s1992/1 f100021903 jLet.\4 k1992 mNo.\1-3  

997  01 c2 dlP\n28752\s1992/2 f100021904 jLet.\4 k1992 mNo.\1-3 

(Получават се два екземпляра.) 

2.  

001 ⊔⊔ an bm cm d0 

215 ⊔⊔ a1 disketa (PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 iz. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 
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33 cm 

996 ⊔2 c#019940271#1#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f 019940271 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940272 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940273 golf va 

996 ⊔2 c#019940271#1#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940274 gogcc 

va 

996 ⊔2 c#019940275#2#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940275 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940276 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940277 golf va 

996 ⊔2 c#019940275#2#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940278 gogcc 

va  

(Библиотеката притежава два комплекта, които се състоят от две книги, 

дискета и видеокасета. Първата книга е водеща единица в комплекта.) 
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