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998 b – КОД НА ИНСТИТУЦИЯТА 

Данните за институциите се използват за онлайн каталога и се актуализират в базите данни на 

националните библиотеки и в споделената база COLIB в библиографската служба. 

Кодът на институцията означава цялостна институционална (организационна) единица 

(библиотека, информ. център и др.), която актуализира данните в единна локална база данни. 

Когато институционалната (организационната) единица е разположена физически на повече места, 

за означаване на местоположенията и техните подразделения се използват данните l - означение за 

местоположение в сигнатурата в рамките на подполе 99Xd – сигнатура (подреждане).  

За идентификация на институциите се използва код (четирицифрен номер) с едноцифрен префикс 

за държава (република).   

Институциите, които използват кодове, определени в ръководството “Vodič kroz informacijsko - 

dokumentacijsko - komunikacijske službe i specijalne biblioteke u SFRJ” (Пътеводител за 

информационните, документационните и комуникационни служби и специалните библиотеки в 

Социалистическа федеративна република Югославия), публикуван в Загреб през 1983 г.), трябва 

да ползват предишния пореден номер (последните три цифри) и да добавят съответния префикс в 

началото. 

Към кода на институцията в базата данни COLIB са включени и следните данни:  

  пълно наименование и адрес на институцията,  

 мнемонически код – еднозначни съкращения (BMS, NUBSK, НБКМ и др.), 

 вид и статут на библиотеката,  

 адресни данни (отдел, адрес, тел. факс, e-mail),   

 работно време, 

 членство в системата COBISS, 

 URL на страница в Интернет, 

 tax number,  

 лице за контакт.  
 

За въвеждане на кода на собствената институция е достатъчно да се въведе символът звездичка “*” 

и той се изписва автоматично. Когато се предоставят сведения за състоянието на фонда и на други 

институции, техните кодове също се въвеждат в последователни повтарящи се полета 998, 

подполе 998b.  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма  елементи.  

 



998 b COMARC/H  

998 b - 2 © IZUM, февр. 2012, Прев. на англ.: февр. 2013, Прев. на бълг.: юни 2013 

ПРИМЕРИ 

1.  

998  ⊔1 a19910215 b50001 c0 gc2 k1980- 

2.  

998  ⊔1 a19910205 b50053 c0 gc1 k1982- 

3.  

Страна / Република 

/ Провинция 

Код на институцията, използван досега Нов код 

   

Босна и 

Херцеговина 

1000* Народна и университетска библиотека 

на Восна и Херцеговина 

10000 

Черна гора 2001* Централна народна библиотека на Черна 

гора 

20001 

Хърватия 1339 

3133* 

Институт за информационни науки на 

Университета в Загреб 

31339 

Македония 4001* Народна и университетска библиотека 

Климент Охридски 

40001 

Словения 001 

5068* 

Народна и университетска библиотека 

Любляна 

50001 

Сърбия 7000* Народна библиотека на Сърбия 70000 

Войводина 8017* Библиотека на Матица Сръбска 80017 

Косово 9059* Народна и университетска библиотека 

на Косово 

90059 

* Кодове на институциите от Ръководството “VODIČ” 
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