
COBISS COBISS3/Набавяне 

 

© IZUM, дек. 2012, Прев. на англ.: май 2013, Прев. на бълг: ноем. 2013 C.2-1 

 

C.2 БИБЛИОГРАФСКО ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛ И 

ДРУГИ ДАННИ 

Освен библиографските данни за материала (заглавие, автор и др.), в  

изходите се показват и други данни (пореден номер на материала в 

изхода, дата на поръчката и др.). Кои данни ще се отпечатат зависи от 

вида и дефинирането на изхода. 

Библиографските данни за материала могат да се показват по следните 

два начина: 

 ""Автор: Заглавие. Издание. Място : Издател, Година. Физическо 

описание. Серия"" 

 разграничени с точка и запетая ";" и маркирани с префикси:                 

"TI= (заглавие); AU= (автор); LA= (език); ES= (издание);               

PY= (година на публикуване); PU= (издател);                                           

PP= (място на публикуване); (физическо описание); CL= (серия)" 

 

Шрифтът за отпечатване на библиографските данни е настроен от IZUM 

като параметър на конфигурационния файл след договаряне със 

съответната библиотека.   

Освен вътрешният номер за цитиране на материали, в модула 

COBISS3/Набавяне може да се добавят и следните номера, които служат 

като идентификационни номера: 

 ISBN – Международен стандартен номер на книгата 

 ISMN – Международен стандартен номер на музикално издание 

 Издателски номер (звукозаписи и печатна музика) 

 Друг идентификационен номер за материал, напр, BICI = 666666 

или EBSCO No. = 123456789 

 

За отделни образци за изходи, посочени в т. C.3, по-долу са определени 

някои други данни, освен идентификационни номера и библиографски 

данни, които може да бъдат добавяни.  

C.2.1 Поръчка 

В единицата за поръчка се показват броят на поръчаните екземпляри и 

забележката, която е била въведена в поръчката. В зависимост от 

настройката на параметри в конфигурационния файл, може да се показва 

и цената в местна или чуждестранна валута.  
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Под единиците от поръчката се показва срокът за доставка, предимство 

при изпълнението (ако се избере стойността спешно) и забележка, която е 

била въведена в поръчката. В зависимост от настройката на параметъра в 

конфигурационния файл, може да се показва и общата стойност на 

поръчката в местна или чуждестранна валута. 

C.2.2 Отмяна на поръчка 

В единицата за отмяна на поръчка се показва броят на отказаните 

екземпляри, броят на поръчаните екземпляри, датата и номера на 

поръчката и забележка, която е била въведена в единицата за поръчка. 

Под единиците се показма забележка за отмяната на поръчката. 

C.2.3 Рекламации 

В единицата за рекламация за недоставен материал се показва броят на 

рекламираните материали, датата и номера на поръчката и забележка за 

рекламацията, която е била въведена в единицата за поръчка.  

В единицата за рекламация за доставен материал се показва броят на 

рекламираните материали, датата и номера на поръчката, датата на 

получаване на материала, номерът на документа за доставка и 

забележката, която е била въведена в единицата от документ за доставка. 

Забележката от рекламацията се показва под единиците.      

В рекламация за фактура се показват номерът на фактурата на 

доставчика, датата на изпращане на поръчката, общата сума на фактурата 

в местна или чуждестранна валута и забележката от фактурата.  

В рекламация за единица от фактура на първо място се показват общи 

данни: номерът на фактурата, датата на изпращане на фактурата и общата 

сума на фактурата в местна или чуждестранна валута. След това се 

показват данните от единицата за фактура: цената на поръчката и цената 

на фактурата в местна или чуждестранна валута, датата и номера на 

поръчката, датата на получаване на материала, номерът на документа за 

доставка и забележката за рекламацията, която сте въвели в единицата от 

фактура.   

C.2.4 Благодарствено писмо до дарител 

Списъкът на единиците се предхожда от благодарствен текст. 

Библиографските данни за всяка единица се състоят само от автор и 

заглавие на материала. 



COBISS COBISS3/Набавяне 

 

© IZUM, дек. 2012, Прев. на англ.: май 2013, Прев. на бълг: ноем. 2013 C.2-3 

 

C.2.5 Съпроводителен списък към пратка от 

материали за обмен  

В единицата от списък на материали, която съпровожда изпратените по 

обмен материали се показва броят на екземплярите и цената в местна или 

чуждестранна валута. Под единиците се показва общата стойност на 

материалите и забележка, която е била въведена в пратката от материали 

за обмен.  

C.2.6 Поръчка за обмен  

В единицата от поръчка за обмен се показва броят на поръчаните 

материали, цената в местна или чуждестранна валута и номера и датата на 

референтния документ (напр., споразумение, получена оферта). Под 

единиците се показва общата сума на поръчката в местна или 

чуждестранна валута.   

C.2.7 Съпроводителен списък към пратка с 

депозирани материали  

На списъка се показва наиманованието на списъка и забележка, която е 

била въведена при изготвянето на пратката с депозитни материали. Под 

единицата от списък се показват броят на екземплярите, които изпращате 

и цената в местна или чуждестранна валута.  

C.2.8 Разпределение между отдели  

Изходът се подготвя за заглавия на отделни материали. На първо място се 

показва номерът COBISS.BG-ID, последван от заглавие, автор, език, 

година на публикуване, доставчик, номер на единицата за поръчка, общия 

брой екземпляри, предназначението на набавянето, сметките и 

процентите на финансиране.   

C.2.9 Етикет 

Може да се отпечатват етикети с адреса на партньора или на главния офис 

на локалната библиотека.   
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Размерите на етикета са 90 x 40 мм. Етикетите може да се отпечатват с 

термален принтер.  

Може да се отпечатват и етикети Zweckform ZWE3483 (четири етикета  

105 x 148 мм, на един лист хартия с формат A4). Когато отпечатвате 

адреси, трябва да настроите ориентацията на листа и логото на 

библиотеката. Логото трябва да се дефинира като изображение и да се 

съхрани във формати jpg или gif с размери не по-големи от 34 x 130 мм. 

Ако библиотеката желае на етикета да бъде отпечатвано логото й, файл с 

изображението трябва да се изпрати на IZUM. Ако библиотеката не 

изпрати файла, етикетите ще бъдат отпечатвани без лого. 
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