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14.1 ЛОКАЛНА БАЗА ДАННИ   

Програмният модул COBISS3/Фонд се свързва с локалната база данни:  

 Когато инсталирате софтуера COBISS3/Фонд, данните за фонда се 

прехвърлят от локалната база данни в базата данни в среда 

COBISS3. Подробните данни за състоянието на фонда се 

прехвърлят в категориите Поле 996/997 и Поле 996/997 – данни за 

набавянето. Общите данни за състоянието на фонда от 

продължаващи издания се прехвърлят в категориите Поле 998 и 

Поле 998 – координация на набавянето.  

 Въвеждането и поддържането на библиографските данни се 

извършва в локалната база данни. Програмният модул 

COBISS3/Фонд ви дава възможност да редактирате локалните 

данни.  

 Данните за състоянието на фонда се добавят и редактират в базата 

данни в среда COBISS3 и в същото време се актуализират в 

локалната база данни. И в двете бази данни данните са еднакви, а в 

COBISS3 е добавена следната информация: 

 означение на брояча за поредните номера (използван, за да 

определи поредният номер)  

 означение на брояча за инвентарните номера (използван, за да 

определи инвентарния номер)  

 означение на брояча за номерата за заемане (ако е определен)   

 очаквана дата за отчисляване на продължаващи издания   

 период на съхранение  

 количество броеве, съхранявани в различните отдели    

 данъчна ставка  

 размер на отстъпката  

 забележка за цена  
 

Създава се съобщение за начина на въвеждане на данните в локалната база 

данни. То ще се показва в секцията атрибут на категорията Поле 996/997 

"Въведени в лок. база данни". Съобщението може да бъде:  

 Не са въведени в локалната база данни (0)   

 Въведени в локалната база данни (1)  

 Липсва ID за COBISS.BG (2)  

 Записът е твърде дълъг – изисква се паралелен запис (3)   
 

ID-тата на полето за полетата 996, 997 и 998 ще бъдат въведени в 

локалната база данни в подполе 6 на полетата 996, 997 и 998.  
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