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996/997 q – СТАТУС 

Данните за статуса се въвеждат, само когато трябва да се означи, че определена физическа 

единица от библиотечния материал има особен статус или е обект на особена процедура.  

Тези подробни 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.  

Ако подполе 996/997q съдържа една от стойностите от "1" до "14", "+" или "-", единицата не може 

да се заема.  

Данните се въвеждат в кодиран вид. Предефинираната кодова таблица е единна. 

1   поръчано 

2   обработва се  

3   на подвързия 

4   инвентаризация 

5   пренасочено 

6   повреден екземпляр 

7   замяна 

8   липса 

9   отчислено 

10   рекламирано  

11   не е получено (въпреки интервенцията) 

12   изчерпано 

13   изпратено по обмен  

14   друго 

+   свободно за обмен  

-   дезидерат 
 

Код “5“ – пренасочено  не се въвежда когато библиотечната единица е пренасочена (обикновено 

за по-дълго време) на място, където е въможно автоматизирано заемане. В този случай се попълва 

само подполе 996/997e – Пренасочване на библиотечната единица.  

Когато библиотечната единица е пренасочена временно (напр. отдалечено хранилище, изложба) на 

място, където заемането е невъзможно, в подполе 996/997q се попълва код “5 - пренасочено”. Ако 

съществуват повече от едно местоположения, се попълва и подполе 996/997е -  Пренасочване на 

библиотечната единица. 

Означението “+” означава, че екземплярът е свободен за обмен, а означението “-”, че се търси 

екземпляр от друга институция.  

 

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

996 ⊔1 q- 

(дезидерат) 

2.  

996 ⊔1 q1 

(поръчано) 

3. 

996 ⊔1 dlČ\f2\n8111 f100001965 

996 ⊔1 dlČ\f2\n8111\da f100001966 q+ 

(Екземплярът е свободен за обмен.) 
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