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996/997 u – ОГРАНИЧЕНИЕ НА ДОСТЪПА 

Подполе 996/997u е било предвидено първоначално за въвеждане на ретроспективни данни за 

редактори.  

Ретроспективните данни за периодичните издания, които се отнасят за някои видове вторична 

авторска отговорност (например: редактиране на периодично издание), сега са включени в базата 

данни за ретроспективни сведения за периодичните издания CORES (виж Формат COMARC/B за 

библиографски данни, Приложение F3).  

Данните за ограничение на достъпа се въвеждат, когато е необходимо да се ограничи заемането на 

конкретни физически единици, но това не може да се направи като се въведе ниво на достъпност в 

подполе 996/997p или като се определят параметри на срока за заемане (напр., за учебници, 

материали за задължително домашно четене и т.н.).  

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. 

Чрез въвеждането на данните в подполе 996/997u може да се определи и/или да се продължи 

срокът за ползване на всяка отделна библиотечна единица при монографиите или на всяка отделна 

годишнина при периодичните издания . 

Структурата на подполето е: заемане_срок, продължаване_срок   

Структурата на отделните данни е: [*]nnz 

 въвеждането на символа “*” в началото на данните означава, че се броят само работните дни. 

Ако не се въведе символът “*”, програмата ще отчита и неработните дни,  

 едноцифрено или двуцифрено число,  

 с изписването на означенята “d” или “m” се посочва, дали цифрите пред тях се отнасят за дни 

или месеци. 
 

Преди да започнете да работите с модула COBISS/Заемане в реална следа, въведете обичайните 

срокове за заемане, срокове за продължаване на заемането и т.н. за всеки вид материал в таблицата 

за времеви параметри. Такива данни се въвеждат в подполе 996/997u само за онези екземпляри, за 

които срокът за заемане, съответно и срокът за продължаване на заемането се различава от 

стандартния срок. Когато за монографиите, които се заемат за задължително домашно четене е 

определен срок, различен от този за останалите монографии, а продължаването на срока за такива 

документи въобще не е разрешено, подполе 996u се попълва само за монографиите, заемани за 

задължително домашно четене.  

Когато е необходимо да се забрани заемането или продължаването на срока за заемане на 

определен екземпляр, пред означението за период се изписва цифрата 0 (нула).  

При заемане или продължаване на срока за заемане на екземпляри, за които има ограничение, 

регистрирано по посочения начин, за модула за заемане са валидни посочените срокове, а на 

мястото за въвеждане на поръчка може да се изпише забележка. За каталога се изписва каква е 

достъпността на екземпляра.  

 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи. 
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ПРИМЕРИ 

1.  

  u*5d,13d  

Срокът за заемане на физическата единица е 5 работни дни, срокът е 

продължен с 13 дни (включитгелно неработните дни). 

2.  

  u1m,0d  

Срокът за заемане на физическата единица е един месец, не е възможно 

удължаванe. 

3.  

  u,*10d  

Срокът за заемане на физическата единица е предефиниран. Срокът за 

продължаване на заемането е 10 работни дни. 

4.  

  u20d 

Срокът за заемане на физическата единица е 20 дни (вкл. неработните). 

Срокът е продължен с предефинирана стойност. 

5.  

996 ⊔1 dlP\f 2\n71234 f100002013 u21d,0d 

(Екземплярът може да се заема за 21 дни. Срокът за заемане не може да 

бъде продължаван.) 
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