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99X ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ФОНДА 

СПИСЪК НА ПОЛЕТАТА 

996 Данни за състоянието на фонда за монографии 

997 Данни за състоянието на фонда за периодични издания  

998 Общи данни за състоянието на фонда 

 

Полетата 996, 997 и 998 са повтарящи се. Повечето от подполетата в полетата 996, 997 и 998 са 

еднакви по отношение на съдържанието и вида на въвежданите данни и по тази причина в 

Ръководството за ползвателя COMARC/H не е описано поотделно всяко поле и неговите 

съответни подполета. Вместо това, ръководството съдържа азбучен списък на описанията на 

подполета, независимо от полетата, на които отговарят. Когато се описвани отделни подполета, са 

добавени описания на специалните характеристики на определени полета.   

Означението на подполето показва в кои полета (996, 997 или 998) може да се въвежда определено 

подполе. Означението 99X в наименованието на подполе означава, че то може да бъде въвеждано 

и в трите полета – 996, 997 и 998, означението 996/997 означава, че подполето може да бъде 

въвеждано само в полета 996 и 997.  

Накои подполета могат да съдържат два или повече елемента. Означенията на елементите са от 

един знак – буква или цифра. Преди всеки втори, трети или следващ елемент се поставя 

пунктуационния знак "\", последван от означението на елемента от данни и съдържанието т.е. 

самите данни. Означението на елемента от данни и пунктуационният знак "\" трябва да се 

въвеждат ръчно (виж пример 1).   

Подполета и елементи  

Означение и наименование на подполе 

 Означение и наименование на елемент 

a Дата на сведението 

b Код на институцията 

c Идентификатор на екземпляра/единицата от комплект 

d Сигнатура (подреждане) 

l Местоположение 
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f Формат 

n Пореден номер 

Означение и наименование на подполе 

 Означение и наименование на елемент 

s Номерация 

x Номерация – означение за том 

d Дубликат 

i Вътрешно означение 

u Индекс по УДК за подреждане на фонд на 

свободен достъп 

a Автор или заглавие 

5 Заглавие 

e Пренасочване на библиотечната единица 

E Означение за вторично местоположение 

D Дата на пренасочването на библ. единица 

e Индикатор на набавянето 

f Инвентарен номер 

g Общи данни за фонда 

t Вид на библиографската единица 

o Физическа форма 

c Пълнота 

p Редовност на набавянето  

r Политика на съхраняване 

h Заглавие на библиографската единица 

i Обхват на библиографската единица 

j Номерация – второ ниво (годишнина) 

k Година 

l Номерация – трето ниво 

m Номерация – първо ниво (брой) 

m Източник на данните 

m Корективен фактор  

n Забележки за състоянието на фонда 

o Дата на инвентиране 

p Степен на достъпност 

q Статус 

r Забележки за инвентарната книга 
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s Подвързия 

t Дата на статуса 

u Ограничение на достъпа 

v Начин на набавяне 

Означение и наименование на подполе 

 Означение и наименование на елемент 

w Предназначение на набавянето 

x Номер и дата на поръчката 

b Номер на поръчката  

e Дата на поръчката 

X Забележка за поръчката 

y Номер и дата на съпроводителния документ 

g Номер на съпроводителния документ/списъка 

h Дата на съпроводителния документ/списъка  

z Номер и дата на рекламация 

j Номер на рекламацията 

k Дата на рекламацията 

Z Забележка за рекламацията 

0 Номер и дата на проформа фактурата 

S Номер на проформа фактурата 

G дата на проформа фактурата 

C Стойност на проформа фактурата 

1 Номер и дата на фактурата 

m Номер на фактурата 

q Дата на фактурата 

2 Доставчик 

3 Стойност (по фактура) 

4 Финансираща институция 

F   Финансираща институция 

P   Процент на финансиране 

5 Вид на обработката (насочване) 

7 Номер и дата на служебната фактура 

1   Номер на фактурата 

2   Дата на фактурата 

8 Адресат за дар или обмен 

3 Наименование на институцията 

4 Дата на изпращането 

9 Номер за заемане 
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Индикатори 

ИНДИКАТОР СТОЙНОСТ ЗНАЧЕНИЕ 

1  Индикатор за подвързия 

0 неподвързани броеве 

Данните в подполе 997m са записани в сбита 

форма, но алгоритмите за заемане и другите 

алгоритми разпознават автоматично номерата на 

отделните  броеве.  

1 подвързани и неподвързани броеве 

Данните в подполе 997m включват подвързани и 

неподвързани броеве. Единиците (подвързани или 

неподвързани), които са достъпни за заемане, са 

отделени със знаци "+".  

2 подвързани броеве 

Данните в подполе 997m не могат да се използват 

за заемане на единици (всички броеве са 

подвързани заедно).  

2  Индикатор за подреждане 

 Кол. 

№ 1 

Кол. 

№ 2 

 

1* LAT LAT 
подреждане по пореден номер 

Материалите са подредени по 

пореден номер. 

3 LAT CYR 

5 CYR LAT 

7* CYR CYR 

2* LAT LAT подреждане по съдържание 

Материалите са подредени по 

съдържание (напр., по индекс от 

УДК за подреждане на свободен 

достъп) и азбучно по автор или 

заглавие.  

4 LAT CYR 

6 CYR LAT 

8* CYR CYR 

Легенда: 

Кол. 

№ 1 

определя азбуката за показване на елементите l и i от подполе 

996/997d, елемента E в подполе 996/997e и подполе 998d 
*
 

Кол. 

№ 2  

определя азбуката за показване на елементите на подполе 

996/997d, без елементите l, i и f, елемент E в подполе 996/997e и 

подполе 998d  

 

Индикатор 1 се използва само при въвеждане на данни за периодични издания. Когато се въвеждат 

данни за монографии, индикатор 1 не е дефиниран.  

Индикатор 2 за поле 998 за монографии не е дефиниран.
1
 

 

 

 

 
                                                 
1
 Индикатори, които са предназначени за поле 998 за периодични издания. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

996  ⊔1 dlH\f 2\n146177 f100002281 o19981222 va 1m49100366091\q19981222 3SIT 

7.707 2mk  

(Подполето 996d – Сигнатура (подреждане) се състои от елементи l, f и n; 

подполе 9961 –Номер и дата на фактурата се състои от елементи m и q.)  

2.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔4 dlPON\isp\u821A-Š\aŠEKSPIR V.\5Hamlet f000013251 o20060419 va  

(Показване на подполе 996d: PON sp 821А-Ш ШЕКСПИР В. Хамлет) 

3.  

200 0⊔ aHamlet fViljam Šekspir g[predgovor Borivoje Nedić gpreveli Živojin Simić i 

Sima Pandurović] 

675 ⊔⊔ a820-21 c821.111 

700 ⊔1 aŠekspir bVilijam 4070  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\da f000013251 o20060419 va  

996 ⊔3 dlPON\isp\f2\n23567\s2-2f\db f000013251 o20060419 va  

(Показване на подполета 996d: PON sp II 23567/2-2ф а-б) 

4.  

200 1⊔ aNacionalni registar lekova  fglavni i odgovorni urednik Ljiljana 

207 ⊔0 a2006– 

530 1⊔ aNacionalni registar lekova 

675 ⊔⊔ a615  s61  b615  c615 

997 07 c1 dlCO\ip\f2\n2771\s2006  f100602457 k2006 o20060206 

997 07 c2 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\da  f100602459 k2006 o20060206 

997 07 c3 dlCO\ip\f2\n2771\s2006\db  f100602461 k2006 o20060206 p7  

998 ⊔7 a20060206 b70000 c0 dCO p II 2771 a,b  gc1 k2006- vd eo  

(Показване на подполе 997d: СО п  II 2771/2006 а-б 

Показване на подполе 998d: СО п  II 2771 а-б )  
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