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997 ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ФОНДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ 

ИЗДАНИЯ 

В полето се въвеждат данните за фонда на локалната библиотека само за нуждите на заемането и 

автоматизирането на вътрешните дейности. Освен датата на сведението и кода на институцията 

(997a и 997b), в него могат да се въвеждат всички данни (виж Приложение А).  

При инвентирането годишното течение на продължаващото издание получава най-често един 

инвентарен номер. Издания, при които една годишнина се публикува в период по-дълъг от една 

година, също имат само един инвентарен номер, защото всички броеве на това издание образуват 

една инвентарна единица. При всяка промяна на номерацията – второ ниво (обикновено това е 

годишнина) поле 997 трябва да се повтаря. Полето се повтаря и при всяка промяна на номерацията 

– трето ниво. 

 

Пример 1: Промяна при  номерацията – второ ниво (подполе 997j) 

Библиографски данни + 998 + 

997 21 dlP\f5\n12388\s1982/1983 f800001120 jVol.\1 k1982/1983 mNo.\1-10 va 2mk 

997 21 dlP\f5\n12388\s1983/1984 f800003300 jVol.\2 k1983/1984 mNo.\1-10<št. 9 je 

poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk 

  … 

  … 

997 21 dlP\f5\n12388\s1991/1992 f800007889 jVol.\10 k1991/1992 mNo.\1-2,4<za št. 3 

je poslana rekl.> q3 va zj234\k19900405 2mk 3SIT 1.300,00 

 

Пример 2: Промяна при номерацията – второ ниво (подполе 997j) и номерацията – трето ниво 

(подполе 997l) 

Библиографски данни + 998 + 

997 21 dlP\n21382\s1988/1 f300000715 lLet.\5 jknj.\1 k1988 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1988/2 f300000927 lLet.\5 jknj.\2 k1988 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/1 f300001302 lLet.\6 jknj.\1 k1989 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1989/2 f300001577 lLet.\6 jknj.\2 k1989 mNo.\1-6 

  … 

  … 

997 21 dlP\n21382\s1991/1 f300002903 lLet.\8 jknj.\1 k1991 mNo.\1-6 

997 21 dlP\n21382\s1991/2 f300002997 lLet.\8 jknj.\2 k1991 mNo.\1-6 
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Пълни сведения се поддържат предимно за текущата година, което означава, че някои данни след 

периодично (годишно, тримесечно,...) актуализиране могат да се  изтриват. Данните, които след 

актуализация (например в инвентарна книга) се отстраняват, както и самият метод на отстраняване 

се определят във фазата на приложение.  

За опростяване на процедурите по вписване на данните и по-рационално използване на 

компютърния капацитет на локално ниво, най-често повтарящите се данни се отбелязват в сбит 

вид. Пример за това е подполе 997m ( номерация – първо ниво) при продължаващите издания и 

особено при вестниците. 

Във всички подполета, в които се попълват цифрови и хронологични данни за броевете на 

продължаващите издания (подполета 997jklm) могат да се въвеждат бележки за  пояснение, 

оградени от символите “<” и ‘>” (COBISS/OPAC) и служебни бележки  оградени от символите 

“<<” и “>>” (напр., mNo.\1-13<брой 11 е повреден>).  
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