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99X 4 – ФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ 

За нуждите на координацията на набавянето данните за текущата година се въвеждат в поле 998, а 

за служебно ползване и нуждите на архивирането в поле 997 или 996. 

Ако финансиращите институции са повече, данните за тях се въвеждат в повтарящи се подполета 

9984 (виж пример 2) или в повтарящи се полета 996/9974. Забележки в подполетата може да се 

въвеждат само в остри скоби „< >” (виж пример 5). 

Забележки (напр. при покупка на извънредно скъпи издания) се въвеждат в поле 997 или 996 и са 

предназначени за вътрешна информация. Данните се въвеждат в неструктуриран вид. Подполето 

съдържа най-много 40 символа. (виж примери 3 и 4). 

В поле 998 се въвеждат данни само за чуждестранни периодични издания. Данните служат за 

координиране на набавянето и се пренасят на споделено ниво. Когато начинът на набавяне е 

покупка или чрез членство в някаква организация, въвеждането на информация за чуждестранни 

периодични издания в това подполе е задължително. 

 

Елементи и дължина 

Елементите се въвеждат само в подполе 9984.  

ПОДПОЛЕ/ЕЛЕМЕНТ ДЪЛЖИНА 

4  Финансираща институция  

 F Финансираща институция 5 

 P Процент на финансиране 6 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

 

\F – финансираща институция 

В елемента F се въвежда кодът за наименованието на финансиращата институция. 

Предефинираният списък е единен: 

mk Министерство на културата 

mšš Министерство на образованието и спорта (от 23. дек. 2000 до 1. ян.. 2005) 

mzt Министерство на науката и технологията до 23.дек. 2000) 

mšzš Министерство на образованието, науката и спорта (от 23.дек. 2000 доl 1. 

ян. 2005) 

mvzt Министерство на висшето образование, науката и технологията (от 1. ян.. 

2005) 

ARRS Словенска агенция за научни изследвания 

nnnnn Код на библиотека/институция 
 

Когато наименованието на финансиращата институция има общоприето съкращение 

(библиотека или информационен център), то се въвежда в елемента F.  

За въвеждане на кода на вашата библиотека и 100% финансиране е достатъчно да се 

изпише символът”*”. За да въведете финансиращата институция mzt (до 23. дек. 2000) 

или mšzš и 100% финансиране, въведете буквата "m". В тези случаи в подполе 9984 не е 

необходимо да се въвеждат елементи.  
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\P – процент на финансиране 

Процентът на финасиране се въвежда в елемента P като цяло число от 1 до 100 без 

символа за процент. След десетичната точка може да се въвеждат данни с не повече от 

два знака (виж пример 6). Коректността на записа се проверява автоматично (сумата от 

процентите на финансиране на всички финансиращи институции трябва да бъде 100). 

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

998  ⊔⊔ a19920331 b50300 c3  gc2 k1984 va 2dzs 3DEM 325 4F50300\P100 

2.  

998  ⊔1 a20010430 b50300 c0  gc2 k1978- va 2mk 3DEM 290 4Fmšzš\P70 4F50300\P30 

 (Публикацията е финансирана от две финансиращи институцииs: MŠZŠ и 

самата библиотека).  

3.  

997  11 dlP\f2\n456688  f200000123 3SIT 2.300 311% 4MZT<40%> 

4.  

996  ⊔1 dlČ\f1\n136002 f019990963 3SIT 5.100,50 4MK<55%> 

5.  

997  11 dlS\f2\n11201  f200000318 3DEM 315,50 38%  4MŠZŠ<30%>  4MK<40%> 

6.  

998  ⊔1 a20110430 b50300 c0 gc2 k2011- va 2mk 3EUR 290 4FARRS\P75,55 

4F50300\P24,45 

(Процентът на финансиране е въведен с два знака след десетичната 

точка.) 
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