
COMARC/H 996/997 p 

© IZUM, дек. 2010, Прев. на англ.: февр. 2013, Прев. на бълг.: юни 2013 996/997 p - 1  

 

996/997 p – СТЕПЕН НА ДОСТЪПНОСТ  

Данните за степента на достъпност се определят на публикацията, за да предупреждават 

ползвателя, че за нея се прилагат специални ограничения за заемане (напр., че изданието може да 

се заема само за кратко време, при особени обстоятелства или изобщо не може да се заема).  

Тези данни са един от критериите, които се използват в алгоритъма за попълване на подполе 998с 

на споделено ниво и това се отразява върху показването на данните за достъпност в сведенията за 

фонда в COBISS/OPAC. 

Данните за степента на достъпност са организирани с помощта на единна предефинирана таблица:  

1   ограничен достъп за определен срок - до 7 дни 

2   ограничен достъп за определен срок – 7 дни 

3   ограничен достъп за определен срок – 14 дни 

4   ограничен достъп - читалня 

5   ограничен достъп – с разрешение на автора 

6   съдържанието на документа е недостъпно – (специално третиране) 

7   пълна недостъпност – (архивен екземпляр) 

8   не се допуска автоматично регистриране на заемането и връщането 

 

Обичайните срокове за ползване, валидни за определен вид материали (напр. 1 месец  за 

монографии, 14 дни за периодични издания) са определени подробно в модула COBISS/Заемане. 

Ако този модул още не е инсталиран, сроковете за ползване може да се определят с избор на 

опцията 7 - Специални функции от основното меню на системата COBISS. 

Кодовете “1”, “2”, “3”  за достъп за ограничен  срок се въвеждат, само когато екземплярът се заема 

за срок, различен от стандартно определения. Тъй като при монографиите за заемането на 

учебници важи различен срок (напр. само 14 дни) от срока за заемане на художествена литература 

(напр., 1 месец), в подполе 996p се попълва информация само за учебника (когато книгата се заема 

само за 14 дни, се избира шифър 3).  

При настройката на модула COBISS/Заемане има опция да се изключват параметрите на контрола 

върху на достъпа (напр., една публикация може да бъде заета, въпреки че стойността в подполе 

996/997р е „6”). 

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи.  

 

 

ПРИМЕР 

1.  

996 ⊔1 df2\n1223 f019910805 

996 ⊔1 df2\n1223\da f019910806 p7 

(За първия екземпляр няма ограничения на достъпа, затова не е необходимо 

да се включва подполе 996p. За втория екземпляр е въведен код „7”, за да се 

обърне внимание на ползвателите, че заемането му не е разрешено.)  
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