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99X g – ОБЩИ ДАННИ ЗА ФОНДА 

Данните имат информативно значение най-вече за периодичните издания за информация на 

споделено ниво. В поле 998 се отбелязват кодовете за пълнота, за редовност на набавянето и за 

политиката на съхраняване. 

Данните се отнасят за състоянието на всички екземпляри, за които се въвеждат сведения 

(номерация и хронология). 

В подполе 996/997g се отбелязват предимно кодовете за вида на библиографската единица и за 

физическия носител.  

Максималната дължина на полето е 18 символа.  

Общите данни за състояние на фонда, взаимствани от предговора на стандарт ISO/TC46/SC9-N34 

се състоят от пет елемента:  

 

Елементи и дължина 

ПОДПОЛЕ/ЕЛЕМЕНТ ДЪЛЖИНА 

g  Общи данни за фонда  

 t Вид на библиографската единица 2 

 o Физическа форма 4 

 c Пълнота 1 

 p Редовност на набавянето  1 

 r Политика на съхраняване 1 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

 

\t –вид на библиографската единица 

Данните служат за идентифициране на съставната част на библиотечната единица, за 

която се отнасят общите данни за фонда и/или данните за обхвата на фонда:  

a първична библиографска единица 

d вторична библиографска единица:показалец 

e вторична библиографска единица: съпроводителен материал 

s вторична библиографска единица: приложение, специален брой 

ra първична библиографска. единица – репродукция 

rd вторична библиографска единица: показалец - репродукция 

re вторична библиографска единица:съпроводителен документ - репродукция 

rs вторична библиографска единица: приложение, специален брой - репродукция 
 

Кодовете “d”, “e”, “s” се въвеждат когато се дават данни за състоянието на фонда за 

вторична библиографска единица (приложение, специален брой (тематичен брой, напр. 

специален, новогодишен), съпроводителен материал (напр. ръководство за ползване на 

CD ROM), показалец). След кода, който означава че става дума за вторична 

библиографска единица в подполе 997h се въвежда нейнота заглавие, а в подполе 997m – 

нейната номерация (виж пример 1). С кодовете “ra”, “rs”, “rd” и “re” се въвеждат  данни 
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за състоянието на фонда за единици от същото издание,  които са публикувани на друг 

носител и са репродукция ( виж примери 2 и 3).   

При наличие само на първична библиографска единица данните за вида на единицата не 

се въвеждат.  

 

 

\o – физическа форма 

Данните показват  физическата форма на единицата, за която се отнасят общите данни за 

фонда и/или данните за състоянието на фонда. Кодовете са взаимствани от онези полета 

на блок 1XX, които се отнасят до физическата форма на материала.  

Кодът за физическата форма по правило се въвежда на ниво библиографско описание. В 

поле 996/997 се въвежда само в случаите, когато в един запис едновременно са 

обработени няколко библиографски единици на различни физически носители  (напр., 

мултимедия, комплекти, съпроводителен материал или приложение на друг носител и 

др.). Данните са предназначени за процедури, свързани с различните  времеви параметри 

за отделните физически формати в модулите COBISS2/Заемане и COBISS2/Изходи.  

За комплекти кодът за физическа форма се въвежда задължително. Видът на материала 

на водещата единица определя видът на материала на комплекта. Ако в поле 996 е 

въведена физическата форма за водещата единица, тя се прилага към целия комплект, а в 

противен случай се прилага видът на материала, определен от библиграфското ниво на 

описанието. Кодът за всеки комплект се въвежда в елемента х на подполе 99Хd,  а 

данните в подполе 99Xc се въвеждат в структурирана форма (виж примери 4, 5 и 6).  

 Текст – физически характеристики 

ad едър шрифт 

ae вестникарски шрифт 

af Брайлов и други шрифтове за слепи 

aj умален шрифт 

ar нормален шрифт 

b ръкопис 
 

 Видеоматериали 

gaa филм на ролки 

gab филм в кутия 

gac филм в касета 

gad друг вид филм 

  

gbg диафилми в кутия 

gbh кадър 

gbi друг вид диафилм 

gbj диафилм на ролка 

gbk диапозитив, комплект диапозитиви, стереограф 

gbl прозрачно фолио 

  

gca видеокартридж 

gcb видеодиск 

gcc видеокасета 

gcd видеоролка 

gce електронен видеозапис (EVR) 

gcb видео DVD 
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k 

gcbl Blu-ray 
  

 Графични материали 

ka колаж  

kb чертеж 

kc рисунка (скица) 

kd фотомеханична репродукция 

ke фотонегатив 

kf фотопечат 

  kh визуално изображение 

ki отпечатък 

kk технически чертеж 

  

kaa архитектурен чертеж 

kab обвивка на библиографската единица 

kac етикет (стикер) 

kad плакат 

kae пощенска картичка 

kaf поздравителна картичка 

kag таблица, табло, схема 

kah карти за игра 

kai учебна показна карта 

kaj графични материали за краткотрайно използване 
 

 Триизмерни артефакти и предмети  

raa учебни помагала 

rab лабораторни и конструктурски материали 

rac образци, мостри, експонати (биологични и др.) 

rad фауна 

rae флора 

raf минерали 

rag микроскопски препарати 

rah пъзли 

rai инструменти и оборудване 

raj оръжия 

rak контейнери 

ral мебели 

ram превозни средства 

ran текстилни материали 

rao облекло 

rap игри и развлечения 

raq играчки 

rar кукли 

ras модели 

rat образци за моделиране 

  

rba диорами 

rbb копие / репродукция на художествено произведение  

rbc скулптури 

rbd декоративни предмети  

rbe индустриална продукция 

rbf машини 
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rbg монети 

rbh медали 

rbi бижутерия 

rbj артефакти  
 

 Картографски материали 

ea атлас  

eb диаграма  

ec глобус  

ed географска карта  

ee модел  

ef профил  

eg дистанционна снимка  

eh част от карта  

ei изглед 

ej план  

  

f картографски документ, ръкопис 
 

 Нотни издания 

c музикалии, печатни документи 

d музикалии, ръкописи 
 

 Звукозаписи – немузикални изпълнения 

ia плоча 

ib лента (ролка) 

ic лента (касета) 

id лента (картршдж) 

ie запис върху жица 

if цилиндър 

ig барабан (пианола или механичен орган) 

ih филм (озвучен филм) 

ii CD* 

ij DVD (звук) 
 

 Звукозаписи – музикални изпълнения 

ja плоча 

jb лента (ролка) 

jc лента (касета) 

jd лента (картршдж) 

je запис върху жица 

jf цилиндър 

jg барабан (пианола или механичен орган) 

jh филм (озвучен филм) 

ji CD* 

jj DVD (звук) 
 

 Микроформи 

aga апретурна карта  

agb микрокартридж  

agc касетъчен микрофилм  
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agd ролфилм  

age микрофиш  

agf микрофиш в касета 

agg микрокарта  

agh отрязък от микрофилм 

  

bg  микроформи, ръкописи 
 

 Електронни ресурси (компютърни файлове) 

la магнитна лента (1600 bpi) 

lb магнитна лента (6250 bpi) 

lc QIC2 (касета за PC) 

ld касета DAT 

le обикновена аудиокасета  

lf дискета 3 ½ in 

lg дискета 5,25 in 

lh CD-ROM 

li онлайн 

lj DVD  

 

 

\c – пълнота 

Кодът за пълнота, въведен в полета 996/997 се отнася до броя и/или годишнината, а 

кодът за пълнота, въведен в поле 998 се отнася за целия фонд на библиотеката.  

Информацията за пълнотата на теченията на периодичните издания се въвежда предимно 

в поле 998 – Общи данни за състоянието на фонда по следния начин:  

0 (нула) няма информация 

1 почти пълно течение (95% до 99%) 
2 непълно течение (50%  до  94%) 
3 съвсем непълно течение или разпръснато на повече места (под 50%) 
4 информацията не се ползва  
9 пълно течение (100%) 

 

Данните представят обща информация за пълнотата на фонда на институцията. 

Стойността се основава на преценката на институцията за пълнотата на фонда в момента 

на въвеждането на данните.  

Процентите, свързани със стойностите ”1”, ”2” и ”3” се използват за обща информация и 

не са задължителни. Ако издателят е публикувал 80 броя от периодичното издание, а 

институцията, която въвежда записа има само част от тях, напр., 60 (около 75%), кодът за 

данните за състоянието на фонда има стойност 2 – непълно течение. Когато поради 

непълнота на някои заглавия, отделни институции имат затруднения при въвеждането на 

данните за пълнота, трябва да въведат стойност „0 – няма информация”. 

Монографии: Използват се стойности “1”, “2”, “3”, но само за многотомни издания.  

Периодични издания: Стойностите  “1”, “2”, “3” и “9” се използват за всички 

библиотечни единици, които са на трайно съхранение. (освен когато няма информация).  
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\p – редовност на набавянето  

Данните показват редовното постъпление на материалите в деня на въвеждане на 

информацията. Отнасят се предимно за периодичните издания.  

0 (нула) няма информация, информацията не се ползва  

4 получава се редовно 
В момента на въвеждането новите броеве се получават текущо.  

5 получава се нередовно 
В момента на въвеждането по различни причини новите броеве не са влезли  във 

фонда.  

 

Монографии: Не се въвеждат данни.  

Периодични издания: За всички периодични издания, които не са престанали да излизат, 

се използват стойностите “4” или “5” (освен когато няма информация).  

 

 

\r – политика на съхраняване 

Данните показват начина на съхраняване на материала в деня на въвеждането на 

състоянието на фонда. Те се отнасят за периодичните издания и може да се въвеждат в 

поле 998 – Общи данни за състоянието на фонда и в поле 996/997 за отделната 

физическа единица.  

0 няма информация 

1 друг 

2 съхранява се всичко, освен онова, което се обновява текущо  

3 съхранява се един брой - мостра 

4 съхранява се, докато не се замени с друг носител или нова версия (микрофиш, 

CD ROM) 

5 съхранява се до подвързия, замяна на годишнината или инвентаризация 

6 ограничено съхраняване (не се пазят трайно всички екземпляри) 

7 не се съхранява (не се съхранява нито един екземпляр) 

8 трайно съхраняване (съхраняват се всички екземпляри) 
 

Когато институцията съхранява трайно всички екземпляри на някоя единица, тези данни 

не се въвеждат. 

Когато институцията съхранява само за ограничено време екземпляри на определена 

единица (напр. само от последните три месеца, само за текущата година) или съхранява 

само определен брой екземпляри (напр. всеки трети брой, последните два броя и т.н.), 

означението за политика на съхраняване ще бъде “6 – ограничено съхраняване”.  

Когато институцията, след получаването на материалите, не съхранява нито един  от 

регистрираните екземпляри, означението ще бъде “7 – не се съхранява”.  

Монографии: Използват се стойности ”2”, “4”, “5” или “8” или политиката на 

съхраняване изобщо не се отбелязва.  
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ПРИМЕРИ 

1.  

997   01 dlP\n1233\s1990/dod.1 f200001421 gts\r5 jVol.\4 k1990 hMoj mali vrt mšt.\1 

997   01 dlP\n1233\s1991/pril.1 f200001513 gts jVol.\5 k1991 hVse o vrtu mšt.\8 

(Приложението "Moj mali vrt" излиза като първо приложение, специалният 

брой “Vse o vrt” излиза като 8 пореден брой.)  

2.  

996   ⊔2 dlP\u51\aVIDAV Ivan\5Uvod f019960456 va gtra 

(Описание на репродукция на първична монография.) 

3.  

997  11  dlP\n78955\s1971 f219710107 jLet.\13 k1971 mkol.\1<št.\1-60_pril._61-

120>+2<št.\121-240>+3<št.\241-354> o19950726 p4 c1 gtra\c9\oagd 

(Описание на репродукция на една годишнина на периодично издание, 

възпроизведена на микрофилм от три ролки.)  

4.  

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 

33 cm 

996  ⊔2 c#019940271#1#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f 019940271 goar va 

996  ⊔2 c#019940271#1#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940272 goar va 

996 ⊔2 c#019940271#1#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940273 golf va 

996 ⊔2 c#019940271#1#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940274 gogcc 

va 

996 ⊔2 c#019940275#2#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940275 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940276 goar va 

996 ⊔2 c#019940275#2#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940277 golf va 

996 ⊔2 c#019940275#2#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940278 gogcc 

va 

996 ⊔2 c#019940279#3#1/2## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940279 goar va 

996 ⊔2 c#019940279#3#2/2## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940280 goar va 

 (Описание на три комплекта. Първите два са пълни и съдържат две книги, 

дискета и видеокасета. Третият е непълен и съдържа само две книги. 

Първата книга е водещата единица и в трите комплекта.)  

5.   

001  ⊔⊔  an br cm d0 

215  ⊔⊔ a71 različnih kock e1 slikanica (15 str.) 

300  1⊔ aKocke in slikanica v škatli 56 x 47 x 11 cm 

996  ⊔1 c#219930352#1#1/2## dlP\n45613\xkock f219930352 i71 kock va 

996  ⊔1 c#219930352#1#2/2## dlP\n45613\xk f019930327 gts\oar va 

996   ⊔1 c#219930353#2#1/2## dlP\n45613\xkock\da f219930353 i71 kock va 

996  ⊔1 c#219930353#2#2/2## dlP\n45613\xk\da f019930328 gts\oar va 

(Описание на два комплекта от 71 кубчета с приложение (книжка с 

картинки)) 

6.   

001  ⊔⊔  an bm cm d0 

215  ⊔⊔ a271 str. d22 cm 

215  ⊔⊔ a4 zvočne kasete 



99X g COMARC/H  

99X g - 8 © IZUM, февр. 2012, Прев. на англ.: февр. 2013, Прев. на бълг.: юни 2013 

300  1⊔ aUčbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm 

996  ⊔2 c#019960255#1#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960255 

goar va 

996   ⊔2 c#019960255#1#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960256 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960257 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960258 

goic va 

996  ⊔2 c#019960255#1#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960259 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#1/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960260 

goar va 

996  ⊔2 c#019960260#2#2/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960261 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#3/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960262 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#4/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960263 

goic va 

996  ⊔2 c#019960260#2#5/5## dlČ\u80\aKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960254 

goic va 

 (Описание на два пълни комплекта, които съдържат учебник и четири 

аудиокасети.Учебникът определя вида на материала за целия комплект.)  
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