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996 m – ИЗТОЧНИК НА ДАННИТЕ 

Кодът “ c3 – пренос от COBISS3“, въведен в подполе 996m означава, че набавянето на материала е 

било регистрирано чрез програмния модул COBISS3/Набавяне и всички въведени данни в поле 996 

са пренесени или допълнени от модула COBISS/Набавяне. Тъй като кодът се въвежда или добавя 

автоматично, той не се въвежда или коригира ръчно.  

Кодът “c3” се въвежда в поле 996m:  

 след подготвяне и изпращане на поръчка в програмния модул COBISS3/Набавяне, тъй като в 

библиографския запис на локалната библиографска база данни за всяко оформяне на поръчка в 

поле 996 автоматично се попълват подполетата 996q – Статус, 996t – Дата на статуса и 

996m – Източник на данните (виж пример 1);  

 след приключване на доставката в модула COBISS3/Набавяне, когато съществуващото поле 

996, което включва подполетата 996 q- Статус,  996t – Дата на статуса и 996m – Източник 

на данните, се изтрива от записа с определен COBISS.XX-ID. След това за всеки отделен 

получен екземпляр се подготвя ново поле 996, в което автоматично се въвеждат елементът  l – 

означение за вторично местоположение на подполе 996d – сигнатура (подреждане) и 

подполетата 996v – Начин на набавяне, 996w – Предназначение на набавянето, 996x – Номер и 

дата на поръчката, 996y - Номер и дата съпроводителния документ, 996q – Статус, 996t – 

Дата на статуса, 9962 – Доставчик и 996m – Източник на данните, ако преди това не са 

съществували (виж пример 2); 

 след въвеждане на плащане на фактура в модула COBISS3/Набавяне, където за всяка отделна 

фактура в поле 996 на съответния библиографски запис могат да се добавят подполетата  9961 

– Номер и дата на фактурата, 9963 – Стойност (по фактура), 9964 – Финансираща 

институция, 9967 – Номер и дата на служебната фактура, 996m-  Източник на данните, ако 

преди това не са съществували (виж пример 3);  

 когато в модула COBISS3/Набавяне документът е означен като изчерпан и в библиографския 

запис от локалната база данни е подготвено поле 996, в което автоматично се попълват 

подполетата 996m – Източник на данните, 996q – Статус (въвежда се код “12”- изчерпан), 

996 t- Дата на статуса и 9962 – Доставчик (виж пример 4). 
 

 

Елементи и дължина 

Подполето няма елементи. 

 

ПРИМЕРИ 

1.  

996   ⊔2 q1 t20020510 mc3 

(Автоматично попълване на подполета в поле 996 при подготвяне на 

поръчка в модул COBISS3/Набавяне.) 

2.  

996   ⊔2 dlOK mc3 q2 t20020510 va wa xb02-00173\e20020510 yg02-

00106/1/OK/2\h20020515 2CZ 

(Автоматично попълване на подполетата в поле 996 при приключване на 

фактурата в модул COBISS3/Набавяне.) 
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3.  

996   ⊔2 dlOK mc3 q2 t20020510 va wa xb02-00173\e20020510 yg02-

00106/1/OK/2\h20020515 2CZ 1m127/02\q20020520 3SIT 3.743,25 4MZK-

KNJIGE 7102-00073\220020521 

(Автоматично попълване на подполета в поле 996 след въвеждане на 

плащането на фактурата в модул COBISS3/Набавяне).  

4.  

996   ⊔2 mc3 q12 t20020513 2DZS 

(Автоматично попълване на подполета в поле 996 след отбелязване в модул 

COBISS3/Набавяне, че библиографската единица е изчерпана.)  
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