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998 e – ИНДИКАТОР НА НАБАВЯНЕТО 

В подполе 998е се въвежда индикатор за набавяне на абонираните към момента периодични 

издания, за периодични издания, които са планирани за абониране (дезидерата) и за пилотни 

броеве на периодични издания. 

Данните се въвеждат в кодиран вид от единна предефинирана таблица:  

 

2000 периодичното издание е дезидерат за 2000 година 

2001 периодичното издание е дезидерат за 2001 година 

2002 периодичното издание е дезидерат за 2002 година 

2003 периодичното издание е дезидерат за 2003 година 

2004 периодичното издание е дезидерат за 2004 година 

2005 периодичното издание е дезидерат за 2005 година 

2006 периодичното издание е дезидерат за 2006 година 

2007 периодичното издание е дезидерат за 2007 година 

2008 периодичното издание е дезидерат за 2008 година 

2009 периодичното издание е дезидерат за 2009 година 

2010 периодичното издание е дезидерат за 2010 година 

2011 периодичното издание е дезидерат за 2011 година 

2012 периодичното издание е дезидерат за 2012 година 

2013 периодичното издание е дезидерат за 2013 година 

93 периодичното издание е дезидерат за 1993 година 

94 периодичното издание е дезидерат за 1994 година 

95 периодичното издание е дезидерат за 1995 година 

96 периодичното издание е дезидерат за 1996 година 

97 периодичното издание е дезидерат за 1997 година 

98 периодичното издание е дезидерат за 1998 година 

99 периодичното издание е дезидерат за 1999 година 

o абонирано към момента периодично издание 

sc пилотен брой на периодично издание 
 

Код “о” се въвежда автоматично на основа на данните за годината в подполе 998k. 
Програмата проверява дали последният символ в последното подполе 998k на всяко поле 998 е  “-

”. В този случай програмата добавя в последното поле 998 подполе 998е със съдържание “о”. Ако 

в подполето вече е въведен друг код, програмата показва грешка. Ръчното въвеждане или 

премахване на кода “о” не се препоръчва. 

При случаите на дезидерата, кодът за годината се въвежда ръчно. Когато периодичното издание, 

което е означено като дезидерат е абонирано, трябва в подполе 998k да се въведе годината и 

символът “-”. Това означава, че изданието е поръчано. Кодът в подполе 998е се актуализира 

автоматично. В случай на неосъществени предложения за абонамент (дезидерат за предишна 

година), трябва при прехвърляне на предложението за абонамент за предстоящата година кодът 

(годината) да се промени.  

Подполето служи най-вече за търсене и заедно с подполе 001а се индексира с допълнителен 

индекс ”RS=”(статус на записа). В институции, които предоставят информация за други 

институции, допълнителният индекс “RS=” при търсенето може да се комбинира със сигла (“SI=”), 

тъй като подполето 998е е “отдалечено“ от подполе 998b само с една дума. В подполета 998е и 

998b може да се търси само в локалната база данни!  
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Елементи и дължина 

Подполето няма елементи.  

ПРИМЕРИ 

1.  

  Select RS=o 

(Търсене на абонирани към момента периодични издания 
Информацията за кода на библиотеката не са от значение за търсене в 

локалните бази, които не предоставят информация за други институции.) 

2.  

  Select SI=50003 (W) RS=o  

(Търсене на абонирани към момента периодични издания в 
 CMK. Командата е валидна само за локалната база на CMK.) 

3.  

  Select SI=50121 (W) RS=95  

(Търсене на нереализирани поръчки (дезидерата) за 1995г. в институция със 

сигла 50121. Командата е валидна само за локалната база на NUK, където 

се дава информация за тази институция.) 
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