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996/997 e – ПРЕНАСОЧВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНАТА 

ЕДИНИЦА 

При основаването на нови организационни единици (филиали и отдели) често се налага в тях да се 

пренасочва определен фонд от библиотечни единици от други структурни звена на библиотеката. 

Тъй като данните за първоначалното (същинско) местоположение в подполе 99Хd, елемент l не 

трябва да се променят, за въвеждане на новото означение за местоположение, в което документите 

са пренасочени е определено подполе 996/997e. В такива случаи в подполе 996/997q не се въвежда 

код „5 – пренасочено”. Необходимо е да се подчертае, че в случаите на пренасочване на 

материалите към нова организационна единица не става дума нито за счетоводно отчисляване на 

документа от структурната единица, която го е пренасочила, нито за осъществяване на дарение на 

друга структурна единица. Тази процедура не се регистрира и като заемане между 

организационните единици.  

Библиотечните единици, които са били пренасочени могат да останат на новото местоположение 

по-дълго време, а на първоначалното местоположение се връщат само когато се наложи да бъдат 

отчислени – в такъв случай кодът за означение на вторично местоположение в подполе е трябва да 

се премахне от подполе 996/997е.  

 

 

Елементи и дължина 

ПОДПОЛЕ/ЕЛЕМЕНТ ДЪЛЖИНА 

e  Пренасочване на библиотечната единица  

 E Означение за вторично местоположение 10 

 
D Дата на пренасочването на библиотечната 

единица 

8 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

 

\E – означение за вторично местоположение 

Изписването на означението за вторично местоположение в елемента E се проверява в 

предефинираната локална таблица от елементи l в подполе 99Хd.  

 

 

\D – дата на пренасочването на библиотечнатта единица 

Според стандарта ISO 2014 датата се въвежда във вида ”ГГГГППДД”. Изписването на 

датата се контролира автоматично. Когато вместо датата въведем символа  “*”, 

автоматично се нанася текущата дата.  
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(Библиотечната единица с означение за вторично местоположение Те е 

пренасочена към вторично местоположение NV.)  
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