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998 ОБЩИ ДАННИ ЗА 

СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА 

Общите данни за състоянието на фонда за нуждите на COBISS/OPAC и координацията на 

набавянето на  чуждестранни периодични издания се въвеждат в в поле 998 на локалната база 

данни. На  споделено ниво се пренасят само следната информация:  

 

             монографии                                                              периодични издания 

b код на институцията  a  дата на сведението 

c брой на екземплярите b код на институцията 

  c  брой на екземплярите 

  e индикатор за набавянето 

  g общи данни за фонда (пълнота) 

  k година 

  m корективен фактор 

  n забележки за състоянието на фонда 

  v начин на набавяне 

  2 доставчик 

  3 стойност (по фактура) 

  4 финансираща институция 
 

В рамките на всяко библиографско описание за отделните институции (код на институцията) има 

по едно поле 998. За монографиите са задължителни подполета 998b и 998c, а за периодичните 

издания 998abcgk. За  чуждестранните периодични издания, които са предмет на координирано 

набавяне, са задължителни и подполета 998v234. Подполе 9989е се добавя  автоматично на 

основата на данните в подполе 998k.  

Когато институцията въвежда данни за отделните физически единици от монографии в поле 996, 

автоматично се формира поле 998 с данните за кода на институцията и броя на екземплярите. 

Подполе 998с за монографии съществува само на споделено ниво и стойностите на всички 

елементи (с изключение на елемент 7) се дефинират автоматично.  

При периодичните издания поле 998 също се добавя автоматично, когато подробните данни за 

фонда се въвеждат първоначално – поле 997 от записа. Данните се въвеждат автоматично в 

подполе 998b (код за институцията) и подполе 998с (брой екземпляри) на поле 998. Ново поле 998 

се въвежда ръчно само в следните случаи: когато библиотека от системата COBISS предоставя 

сведения за състоянието на фонда на библиотека, която не принадлежи към тази система, когато 

библиотеката поддържа запис за състоянието на фонда за този запис в система, различна от 

COBISS или когато библиотеката поддържа запис за състоянието на фонда в друг запис COBIB. 
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Когато се въвеждат на данни за други институции (кодове за институциите), се прилага 

ограничението само една институция да може да информира за фонда на друга институция. В 

подполе 998с (брой екземпляри) може да се въвеждат две цифри, които се отнасят до броя на 

екземплярите, достъпни за заемане за дома и броя на екземплярите, достъпни за заемане в 

читалня. Двете цифри трябва да бъдат разделени със запетая. При въвеждане на данни за 

състоянието на фонда за други институции, в поле 998 сигнатурата се въвежда в неструктурирана 

форма (без да се вземат под внимание елементите на подполе 998d). При повече от една  

сигнатури,  те се въвеждат в неструктурирана форма и се разграничават с пунктуационен знак по 

избор. Данните имат само информативен характер на локално ниво и не се пранасят на споделено 

ниво. 
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  монографии                                периодични издания 

автоматично създаване на собствения код 

на институцията и броя на екземплярите  

автоматично създаване на кода на институцията, 

въвеждане на датата на сведението, броя на 

екземплярите, пълнотата, годината, корективния 

фактор, начина на набавяне, стойността (по 

фактура) и финансиращата институция 

  

въвеждане кодовете на други институции и 

броя на екземплярите 

въвеждане на на датата на сведението, броя на 

екземплярите, пълнотата, годината, корективния 

фактор, забележките за състоянието на фонда, 

начина на набавяне, доставчика, стойността (по 

фактура) и финансиращата институция 
 

 

  Библиографско описание +         Библиографско описание + 

998 ⊔⊔ b40001 c0 dI 7654   998 ⊔1 a19880506 b50300 c0 dČ II 389 gc1 

k1950/1951-  

 

998 

 

998 

⊔⊔ 

 

⊔⊔ 

b40017 c0 dČ II 9876 

 

b40034 c0 d681.3 KOM 

 998 ⊔1 a19910214 b40011 c0 dK I 930 gc2 

k1950/1951-1960/1961 gc1 k1961/1962 

gc2 k1964/1965-1980/1981 

k1982/1983-1987/1988 k1989/1990- 

 

    998 ⊔1 a19920502 b40013 c0 dII 8906 gc2 

k1950/1951- 

 

Препоръчва се, сведенията за данните за пълнотата на периодично издание (елемент c – пълнота 

от подполе 998g) за споделеното ниво, които се отнасят до една или повече години, да се въвеждат 

в подполе 998k В НАЙ-СЪКРАТЕН ВИД.  
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