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996/997 h – ЗАГЛАВИЕ НА БИБЛИОГРАФСКАТА 

ЕДИНИЦА 

Заглавието на единицата може да се използва, когато трябва да се посочи част от нея, 

съпроводителен материал или приложение и това е необходимо за тяхното идентифициране.  

При описването на продължаващи издания това подполе се използва за въвеждане на заглавието 

на единицата в следните случаи: 

 приложения (допълнение, специални броеве, показалци, притурки и др.), когато те се 

каталогизират заедно с основната библиографска единица, но се третират отделно в данните за 

състоянието на фонда (отделно поле 997):  

 един идентификационен номер 

 отделно или общо сигниране 

 отделно инвентиране  

 отделно поле 997, което съдържа подполе 997h със заглавието на вторичната единица. (виж 

примери 1 и 2) 

 заглавие в няколко издания, които се каталогизират като една библиографска единица, но се 

третират отделно в данните за състоянието на фонда: 

 един идентификационен номер 

 отделно или общо сигниране 

 отделно инвентиране  

 отделно поле 997, което съдържа подполе 997h с означение за изданието  

(виж пример 3) 
 

Съдържанието на подполе 996/997h се индексира заедно с другите заглавия (200acdi, 500a, 501a, 

510a, 517a, 530a-540a) и затова може да се търси с префикса “TI=”.  

Подполе 997h е предназначено само за търсене и може да се повтаря само в случаите, когато в 

рамките на едно поле 997 се описват няколко неномерирани приложения. При подготвяне на 

изходи, данните за заглавието на единицата трябва да се въведат в подполе 997m, заградени между 

символите “< >” (COBISS/OPAC). Съдържанието на подполе 997m  може да се визуализира само 

във вида, в който е въведено.  

За други видове материали употребата на това поле още не е дефинирана.  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи.   
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ПРИМЕРИ 

1.  

997  01 dlP\n1233\s1991 f200000514 jVol.\7 k1991 mšt.\1-9 

997  01 gts dlP\n1233\s1991/dod.1 f200000515  jVol.\7 k1991 hVse o vrtu mšt.\1-3 

997  01 gts dlP\n1233\s1991/dod.2 f200000516  jVol.\7 k1991 hPomladna dela mšt.\1-4 

(Вторичните библиографски единици, озаглавени “Vse o vrtu” и  “Pomladna 

dela” имат собствена номерация и затова полетата 997 са повторени.)   

2.  

997  01 dlP\n3507\s1991 f100001514 jVol.\3 k1991 hMoj mali vrt mbr.\1-6+pril.<Moj 

mali vrt> 

(Вторичната библиографска единица, озаглавена “Moj mali vrt” няма 

номерация.) 

 Допълнителни примери виж в Приложение С. 

3.  

997  21 dlP\n1233\s1991 f200000516 jGod.\9 k1991  mbr.\1-9 

997  21 dlP\n1233\s1991/šu.izd. f200000517 jGod.\9 k1991 hŠumadijsko izdanje mbr.\1-

9 

(Заглавия в няколко издания.) 
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