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997/998 k – ГОДИНА 

Въвеждат се данни само за периодични издания.  

В подполе 997k се въвежда само една година или две последователни години, разделени с коса 

черта (напр., 2005/2006) (виж пример 1, 2).  

На споделено ниво въвеждането е задължително. Данните за годината се въвеждат ръчно в 

подполе 998k в съкратен вид, съответстващ на кода за пълнота. При това се използват означенията 

за подреждане на отделните години и интервали.  

За въвеждане на годината в подполе 998k се допускат следните варианти: 

 година1- година 2  

Означава началната и крайната година, регистрирани за фонда на периодичното издание. 

Година2 трябва да бъде по-голяма от година 1. k1976-1988 

 година 1-  

Означава началната година, регистрирана за фонда на периодичното издание. Символът “-” без 

последваща година означава, че периодичното издание  излиза текущо и институцията е 

абонирана за него. k1985- 

 година 1  

Означава годината на регистрацията на данните за фонда за периодичното издание. То вече не 

се публикува или институцията е прекратила абонамента си за него. k1985 

 година 1/ година 2- година 3/ година 4  

Означава  завършен период на отбелязване за фонда за периодичното издание.  

Година1/година2 представлява началната преходна година, а  година3/година4 е последната 

преходна година. Година3 трябва да бъде по-голяма или еднаква с година2. Година2 трябва да 

бъде най-малко с една и най-много с 9 години по-голяма от година1. Същото важи и за 

преходната година3/година4. k1983/1984-1989/1990 

 година 1/ година 2-  

Означава началната(ите)  година(и) за регистрацията на фонда на периодичното издание. 

Символът “-” без последваща година означава, че публикацията още излиза и институцията е 

абонирана за нея. Година2 трябва да бъде най-малко 1 или най-много 9 години по-голяма от 

година1.  k1980/1981- 

 година 1/ година 2  

Означава последната завършена преходна година за регистрацията за фонда на периодичното 

издание. Периодичното издание е престанало да излиза или институцията вече не е абонирана 

за него. Година2 трябва да бъде най-малко1 или най-много 9 години по-голяма от година1. 

k1989/1990 
 

Прекъсвания на данните за фонда (годините) се отразяват с повтаряне на подполе 998k.  

Преди първото подполе 998k трябва да се разположи елементът c – пълнота от подполе 998g. 

Данните, въведени в подполе 998g  са валидни за всички следващи подполета 998k до следващото 

подполе 998g или до края на полето. За всяко ново сведение за пълнота (различно от 

предходнотно) са необходими две нови подполета  998g и 998k.  

Когато институцията разполага с повече екземпляри (броят на екземплярите е по-голям от 1), 

данните на споделено ниво (998) се отнасят за най-пълния екземпляр, който се използва за МЗС 

(виж примери 3, 4, 5).  

Когато годината, за която периодичното издание е издадено, се различава от годината на издаване, 

в полето 997 се добавя и годината на издаването в остри скоби “< >” (виж пример 3).  
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Подполетата, в които се отбелязвят данни за номерацията и датирането на периодичните издания 

(997ljmk) се визуализират и в модула COBISS/OPAC. Тъй като този модул е предназначен за най-

широк достъп, попълването на тези подполета изисква особено внимание и прецизност .  

Препоръчва се при представянето на споделено ниво в подполе 998 на данните за пълнота на 

периодичното издание (елемент c- пълнота на подполе 998g), които се отнасят за една или повече 

години, информацията в подполе 998к се да въвежда в НАЙ-СЪКРАТЕН ВИД.  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи. 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

997  01 dlP\n333 f300002422 jVol.\5 k1990 mbr.\1-8 

2.  

997  01 dlP\n14562 f219930123 jVol.\3 k1992/1993 mbr.\1-12 

3.  

998 ⊔1 a19910210 b20001 c0 gc9 k1950-1980 k1982- 

4.  

998 ⊔1 a19910805 b40001 c0 gc2 k1972-1976 k1978-1979 gc1 k1980-1982 gc2 k1983 

gc1 k1984-1989 gc2 k1990- 

5.  

998 ⊔1 a19910709 b10000 c0 gc9 k1950/1951 gc3 k1952/1953-1955/1956 gc1 

k1958/1959- 

6.  

997  21 dlP\n423 f219900231 c1 gc9 k1990<izšlo 1989> 

(Публикувано през 1989.) 
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