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996/997 f – ИНВЕНТАРЕН НОМЕР 

Въвеждането на тези данни е задължително, ако библиотеката иска да подготви и използва 

инвентарни книги, списъци на отчисления и да автоматизира функцията заемане. Даните могат да 

се въвеждат ръчно или да се дефинират автоматично. Препоръчаната дължина на подполето е 9 

символа. Максималната дължина е 11 символа. При въвеждане и промяна софтуерът винаги 

проверява уникалността на изписания номер. Съществуват няколко начина за изписване на 

инвентарните номера.  

Най-често използваните начини са: 

 Първият начин се използва при въвеждане на поредни номера (независимо от вида на 

материала, годината, набавянето) във фиксиран формат. Този начин е най-подходящ за 

нуждите на автоматизацията (с използване на бар код).  

 Вторият начин се използва при въвеждане на номера в структура (виж пример 1): 

БРОЙ НА 

ЦИФРИ 

СТРУКТУРА 

1 номер на инвентарната книга (вид на документа, означение за  

местоположение/структурно подразделение, и т.н.) 

8 пореден номер в инвентарната книга 

 

  Третият начин се използва при въвеждане на номера в структура (виж пример 2) 

БРОЙ НА 

ЦИФРИ 

СТРУКТУРА 

1 номер на инвентарната книга (вид на документа, означение за  

местоположение/структурно подразделение, и т.н.) 

4 година на инвентирането 

6 пореден номер в инвентарната книга 
 

При продължаващите издания за всеки различен инвентарен номер се добавя по едно поле 997. В 

особени случаи (напр. ретроспективна обработка на продължаващи издания) съществува и 

възможност за въвеждане на променлива част на инвентарния номер. В такъв случай подполето е 

съставено от фиксирана част (инвентарен номер) и променливата част (допълнение-суфикс) (виж 

пример 3).  

Определянето на инвентарния номер обикновено е автоматизирано. При въвеждането вместо 

номер се изписва символът “*” или първата цифра и символът “*” и се натиска клавиша RETURN. 

Броячът увеличава автоматично номера с единица. Внимание: всеки премахнат инвентарен номер 

остава неупотребен и не може да се използва отново автоматично, а само ръчно.  

В модула COBISS/Изходи, под опцията инвентарна книга, неизползваните инвентарни номера 

може да се включат в поредицата на инвентарните номера, която може да се ограничава до 

въвеждане на първия и последния инвентарен номер.  

При особени случаи, напр., когато институцията поддържа повече от десет отделни инвентарни 

книги, първите две цифри на инвентарния номер могат да означават номера на инвентарната 

книга. 

 

 

Елементи и дължина  

Подполето няма елементи.  
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ПРИМЕРИ 

1.  

    f100012567 

(Цифрата 1 на първо място в подполе 996f може да означава напр. 

инвентарна книга за монографии или инвентарна книга на самостоятелно 

местоположение / структурно подразделение 1; поредният номер на 

физическата единица в инвентарната книга е 12567.) 

2.  

    f21989000123 

(Цифрата 2 на първо място в подполе 997f може да означава напр. 

инвентарна книга за продължаващи издания; следващите 4 цифри 

означават годината на инвентаризация 1989, следва поредният номер на 

физическата единица в инвентарната книга, който е 123.) 

3.  

996   ⊔1 dlS\f1\n7862 f200000625 

996   ⊔1 dlS\f1\n7862\da f200000625.1 

996   ⊔1 dlS\f1\n7862\db f200000625.2 

(Използване на променливата част на инвентарния номер при 

ретроспективно описване на публикации, когато няколко от тях имат един 

и същ инвентарен номер (редки и ценни издания) 
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