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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДАННИТЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ФОНДА 

Подполе 998(H) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

Забел

ежка 

Повт. 

998 

M/S 

Повт. 

996/997 

M/S 

Визуализа

ция 

a Дата на сведението -/M -/ M - - (1) -/NR -/- L 

b Код на институцията M / M M/M - - (1) NR/NR -/- L 

c Брой на екземплярите/ 

Идентификатор на 

екземпляра/единицата от 

комплект  

M / M M /M M M (1,2) NR/NR NR/NR L 

d Сигнатура (подреждане)  -/- N/N - -  NR/NR -/- Сигн.1 

d Сигнатура (подреждане) -/- -/- M M (3,5) -/- NR/NR  

\l Означение за вторично 

местоположение 

-/- -/- M M (3) -/- NR/NR Сигн.1 

\f Формат -/- -/- M M  -/- NR/NR L 

\n Пореден номер  -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн..2 

\s Номерация в сигнатурата -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн. 2 

\x Номерация в сигнатурата 

– означение за том 

-/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн. 2 

\d Дубликат -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн.2 

\i Вътрешно означение -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн 1 

\u Индекс по УДК за 

подреждане на фонд на 

свободен достъп  

-/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн. 2 

\a Автор или заглавие -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн.2 

\5 Заглавие -/- -/- M M  -/- NR/NR Сигн.2 

e Индикатор на 

набавянето
1
 

-/ M -/ M - -  -/NR -/- SH 

e Пренасочване на 

библиотечната единица 

-/- -/- E E (3) -/- NR/NR  

\E Означение за вторично 

местоположение 

-/- -/- E E (3) -/- NR/NR Сигн.1 

\

D 

Дата на пренасочването 

на библиотечната 

единица 

-/- -/- E E (3) -/- NR/NR L 

f Инвентарен номер -/- -/- M M (3) -/- NR/NR L 

g Общи данни за фонда -/E -/ E N N (1,4) -/R NR/NR  

\t Вид на библиографската 

единица 

-/- -/N N N  -/NR NR/NR –/SH 

\o Физическа форма -/- -/N N N  -/NR NR/NR –/SH 

\c Пълнота -/ E -/ E N N (1,4) -/NR NR/NR –/SH 

\p Редовнаст на набавянето -/- -/N - N  -/NR NR/NR –/SH 

\r Политика на съхраняване -/- -/N N N  -/NR NR/NR –/SH 

h Заглавие на 

библиографската единица 

-/- -/- N N  -/- NR/R D 

i Обхват на 

библиографската единица 

-/- -/- N -  -/- NR/NR SH 

j Номерация – второ ниво 

(годишнина) 

-/- -/- - M (5) -/- -/NR D 

k Година -/ M -/ M - M (1,5) -/R -/NR L 

l Номерация – трето ниво -/- -/- - M (5) -/- -/NR D 

                                                 
1 Подполе 998e се добавя автоматично на споделеното ниво. 
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Подполе 998(H) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

Забел

ежка 

Повт. 

998 

M/S 

Повт. 

996/997 

M/S 

Визуализа

ция 

m Корективен фактор         L 

m Източник на данните -/- -/- M -  -/- NR/- L 

m Номерация – първо ниво 

(брой) 

-/- -/- - M (3,5) -/- -/NR D 

n Забележки за състоянието 

на фонда 

-/N -/N N N  -/R R/R SH 

o Дата на инвентиране -/- -/- M M (6) -/- NR/NR L 

p Степен на достъпност  -/- -/- E E (3) -/- NR/NR –/SH 

q Статус -/- -/- E E (3,6) -/- NR/NR –/SH 

r Забележки за инвентарната 

книга  

-/- -/- E E (6) -/- R/R SH 

s Подвързия -/- -/- N N  -/- NR/NR –/SH 

t Дата на статуса -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

u Ограничение на достъпа  -/- -/- E E  -/- NR/NR SH 

v Начин на набавяне   -/ M -/ M M M (1,6) -/NR NR/NR –/SH 

w Предназначение на 

набавянето   

-/- -/- N N (6) -/- NR/NR –/SH 

x Номер и дата на поръчката -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\b Номер на поръчката -/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

\e Дата на поръчката -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\X Забележка за поръчката -/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

y Номер и дата на 

съпроводителния документ 

-/- -/- M M (6) -/- NR/NR  

\g Номер на 

съпроводителния 

документ/списъка 

-/- -/- M M (6) -/- NR/NR SH 

\h Дата на 

съпроводителния 

документ/списъка 

-/- -/- M M (6) -/- NR/NR L 

z Номер и дата на рекламация -/- -/- N N  -/- R/R  

\j Номер на рекламацията -/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

\k Дата на рекламацията -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\Z Забележка за 

рекламацията 

-/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

0 Номер и дата на проформа 

фактурата 

-/- -/- N N  -/- R/R  

\S Номер на проформа 

фактурата 

-/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

\G Дата на проформа 

фактурата 

-/- -/- N N  -/- NR/NR L 

\C Стойност на проформа 

фактурата 

-/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

1 Номер и дата на фактурата -/- -/- M M (6) -/- R/R  

\m Номер на фактурата -/- -/- M M (6) -/- NR/NR SH 

\q Дата на фактурата -/- -/- M M (6) -/- NR/NR L 

2 Доставчик -/ M -/ M M M (1,6) -/NR NR/NR –/SH 

3 Стойност (по фактура) -/ M -/ M M M (1,6) -/NR R/R L 

4 Финансираща институция -/ E -/ E N N (1) -/R R/R  

\F Финансираща 

институция 

-/ E -/ E - - - -/NR -/- –/SH 

\P Процент на финансиране -/ E -/ E - - - -/NR -/- L 

5 Вид на обработката 

(насочване) 

-/- -/- N - - -/- NR/NR –/SH 

6 2
 -/- -/- - - - -/- -/-  

                                                 
2 Подполето 99X6 се използва като подполе за връзка. 
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Подполе 998(H) 

M/S 

998(L) 

M/S 

996 

M 

997 

S 

Забел

ежка 

Повт. 

998 

M/S 

Повт. 

996/997 

M/S 

Визуализа

ция 

 

7 Номер и дата на служебната 

фактура 

-/- -/- N N  -/- R/R  

\1 Номер на фактурата -/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

\2 Дата на фактурата -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

8 Адресат за дар или обмен  -/- -/- N N  -/- NR/NR  

\3 Наименование на 

институцията 

-/- -/- N N  -/- NR/NR SH 

\4 Дата на изпращането -/- -/- N N  -/- NR/NR L 

9 Номер за заемане -/- -/- M  M  -/- NR/R L 
 

 

Легенда:    

 

 998(H) : Общи данни за състоянието на фонда на споделено ниво 

 998(L) : Общи данни за състоянието на фонда на локално ниво  

 997 : Данни за състоянието на фонда за периодични издания  

 996 : Данни за състоянието на фонда за монографии 

 M : Монографии  

 S : Периодични издания  

    

 M :  Въвеждането е задължително  

 E :  Въвеждането е задължително, когато има данни  

 N : Въвеждането не е задължително 

    

 R :  Повтарящо се 

 NR : Неповтарящо се 

    

 

 Забеле

жка 

: Забележки за задължително въвеждане в подполета за различни 

функции и нива на автоматизация 

 (1) : Подполето е задължително в поле 998 за автоматизацията на 

онлайн каталога и координацията на набавянето на чуждестранни 

периодични издания.
3
 

 (2) : Подполето е задължително в поле 997, когато се въвеждат 

няколко екземпляра.  

 (3) : Подполето е задължително при автоматизация на заемането. За 

поръчаните публикации статусът се въвежда в поле 998(L) на края 

на годината. 

 (4) : Подполето е задължително в поле 998, когато се автоматизира 

онлайн каталога. В поле 998g е задължителна само пълнотата 

(елемент c), ако има данни. Подполето е повтарящо се само в поле  

998.  

 (5) : Подполето е задължително, когато се автоматизира вътрешната 

регистрация на състоянието на фонда от периодични издания 

(картички за картотеки при набавянето, обработката, 

топографския каталог и др., каталожни картички за читателските 

каталози и др.). Подполе 998k е повтарящо се само в поле 998. 

Корективният фактор за нуждите на координацията на набавянето 

и пренасянето на споделено ниво се въвежда в поле 998.  

                                                 
3 При институциите, които предоставят данни за състоянието на фонда за онлайн каталога, необходимите 

данни са под означението (1) с възможност за добавяне на сигнатурата  (998d). 
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 (6) : Подполето е задължително, когато се автоматизира инвентарната 

книга. Когато е известна общата стойност на няколко публикации, 

тя се въвежда само за първата публикация, а за останалите 

публикации се въвежда само номера на фактурата.  

    

 

 Визуал

изация 

: Категория на азбуката на визуализация 4 

 SH  Азбука за предметните рубрики 

 –/SH  Кодът се визуализира на латиница, а значението на кода се 

съобразява с правилата за азбуката на предметните рубрики (SH) 

 D  Данни, взети от библиографската единица 

 L  Латиница 

 Сигн.1  Азбуката зависи от индикатора за подреждане (индикатор 2) (виж 

таблицата по-долу)  

 Сигн.2  Азбуката зависи от индикатора за подреждане (индикатор 2) (виж 

таблицата по-долу) 

 

Подреждане по 

… 

Инд. 2 Сигн.1 Сигн.2 

пореден номер 

1
5
 LAT LAT 

3 LAT CYR 

5 CYR LAT 

75 CYR CYR 

област на 

знанието 

25 LAT LAT 

4 LAT CYR 

6 CYR LAT 

85 CYR CYR 

 

Обща забележка: 

Всяко отклонение от посочените по-горе правила за азбуките може да бъде променено с 

въвеждане на знаците за управление на азбуката. В подполе 996/997d азбуката се управлява от 

индикатора за подреждане. В подполе 998d освен от индикатора за подреждане, тя се управлява и 

чрез въвеждане на знаци за управление на азбуката, когато е необходимо (виж пример Error! 

Reference source not found.).  

 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-14-062105-9 

100 ⊔⊔ c1994 g1 hmac ek ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello fWilliam Shakespeare 

                                                 
4 За по-подробна информация за азбуката на визуализацията виж Формат COMARC/B за библиографски 

данни,  Приложение D.1. 

5 Индикатори, предназначени за поле 998. 
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675 ⊔⊔ a821.111-21=20 c821.111 b82 

700 ⊔1 aShakespeare  bWilliam 4070 

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va   

996 ⊔7 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va   

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va   

996 ⊔7 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va   

  (Визуализация на подполе 996d: Ч дл II 129340 а-ц) 

2.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a0-8240-5748-1 

100 ⊔⊔ c1988 hscc ib1 lba 

101 0⊔ aeng  

200 0⊔ aOthello ecritical essays fSusan Snyder 

675 ⊔⊔ a821.111(091) c821.111.09 

700 ⊔1 aSnyder  bSusan 4070  

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340 f019904906 t20020510 va   

996 ⊔3 dlČ\idl f2\n129340\dа f019904907 t20020510 va   

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\db f019904908 t20020510 va   

996 ⊔3 dlČ\idl\f2\n129340\dc f019904909 t20020510 va   

  (Визуализация на подполе 996d: Č dl II 129340 а-ц) 

3.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7cc  

010 ⊔⊔ a86-369-0197-9 

100  ⊔⊔ c1991 g1 hmac ib1 lcc 

101 0⊔ amac  

200 0⊔ aPoetski tvorbi fKočo Racin gizbor i predgovor Gane Todorovski g[likovno-

grafička oprema Kosta Bojadžievski] 

675 ⊔⊔ a821.163.3-1 b821-1 c821.163.3 

700  ⊔1 aRacin bKočo 4070 

996 ⊔8 dlČ\ipo\u821-1A-Ž\aRACIN K.\5Poetski f019904909 t20020510 va   

(Визуализация на подполе 996d: Ч по 821-1А-Ж PAЦИH K. Поетски) 

4.  

001 ⊔⊔ ac ba cm d0 7vv 

100  ⊔⊔ c1989 hscc lba 

101 0⊔ Ascc 

200 0⊔ aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević 

675 ⊔⊔ a821.163.4.09 b821 c821.163.4.09 

700 ⊔1 aPrelević bRade 4070 

996 ⊔4 dlČ\idl\u821.163.4.09\aPRELEVIĆ R.\5Andrić f019904906 t20020510 va   

(Визуализация на подполе 996d: Č dl 821.163.4.09  ПРЕЛЕВИЋ Р. Андрић) 

5.  

001 ⊔⊔ an ba cm d0 7vv 

010 ⊔⊔ a86-7762-001-X 

100 ⊔⊔ bd c2004 ea g1 hslv ib lcb  

200 0⊔ aIgra brojeva i oblika 1 ematematika za 1. razred osnovne škole iPriručnik za 

učitelje fJasna Žic, Martina Rajšp g[priredila] Marina Jovanović 

675 ⊔⊔ a372.47(076.1) b3 c372.4 s3  

700 ⊔1 31355107 aŽic bJasna 4070  

996 ⊔2 dlČ\ipr\u372\aŽIC J.\5Igra brojeva f019904906 t20020510 va 

(Визуализация на подполе 996d: Č pr 372 ŽIC J. Igra brojeva) 
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6.  

001 ⊔⊔ ac ba cс d0 7vv 

011 ⊔⊔ е1452-3337  

100 ⊔⊔ bа c2006 d9999 hscc ib1 lba  

101 0⊔ ascc 

102 ⊔⊔ asrb bcs 

200 1⊔ aNacionalni registar lekova  fglavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić 

207 ⊔0 a2006- 

675 ⊔⊔ a615 b61 c615 s61 

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 c2,3 dCO p II 2771 a,b  k2006- vd eo 

(Визуализация на подполе 997d: ЦО п II 2771\2006 а-б 

Визуализация на подполе 998d: ЦО п II 2771 а,б ) 
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