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3 СЛУЖЕБНИ ДАННИ  

Програмният модул COBISS3/Фонд е включен в процеса на споделената 

каталогизация чрез обработката на данните за състоянието на фонда. 

Структурата на данните е определена от формáта COMARC/H, който 

дефинира следните:   

 общи данни за състоянието на фонда, които са в споделената 

библиографска база данни и в локалната база данни. Те позволяват 

функционирането на онлайн каталог и координация на набавянето 

на чуждестранни продължаващи издания 

 подробни данни за състоянието на фонда, които са включени само в 

локалните база данни. Те позволяват автоматизацията на процесите 

на регистрирането и заемането, на набавянето на монографиии и 

регистрацията на продължаващите издания и на други вътрешни 

процедури 

Когато се ползва програмният модул COBISS3/Фонд, създаването и 

актуализирането на служебните данни се извършва в COBISS3, а самите 

служебни данни са налични както в локалната база данни, така и в базата 

данни в среда COBISS3. 

Според формата COMARC/H за записване на информация за състоянието 

на фонда се използват следните полета:  

 поле 998 – общи данни за състоянието на фонда  

 поле 996 – данни за състоянието на фонда от монографии  

 поле 997 – данни за състоянието на фонда от продължаващи издания 

За да видите данните за състоянието на фонда, може да използвате четири 

категории в COBISS3, които са свързани с библиографските данни в 

категорията Материал: 

 Категория Поле 998 – за съхраняване на запис на общите данни за  

състоянието на фонда за продължаващите издания 

 Категория Поле 998 –координация на набавянето – за целите на 

координацията на набавянето на чуждестранни продължаващи 

издания   
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 Категория Поле 996/997 – за събиране на подробни данни за 

състоянието на фонда от монографии и продължаващи издания   

 Категория Поле 996/997 – данни за набавянето – за цялата 

информация, свързана с набавянето  

Структурата на служебните данни в локалната база данни остава същата. 

В COBISS3 структурата на полетата 996/997 за потребителя е същата като 

структурата в локалната база данни. По отношение на организацията на 

данните в COBISS3 могат да се наблюдават промени, защото данните за 

набавянето са отделени от останалата информация. Данните за набавянето, 

създадени в процеса на набавяне в модулите COBISS3/Набавяне и 

COBISS3/Продължаващи издания, са общи за всички екземпляри от едно 

заглавие в един документ по набавянето. Данните в поле 998 са разделени 

на общи данни за фонда и данни, свързани с координацията на набавянето.  

В COBISS3 е добавена е информация, която не е била прехвърлена в 

локалната база данни, за да се запази структурата на базата данни:  

 В категория Поле 998: 

 период на съхраняване – очакваният бро месеци, определен за 

съхраняване на том от продължаващо издание за цялата 

библиотека или за различните отдели  

 частично отчисляване  – количеството броеве, съхранявани в 

даден отдел  

 

 За координацията на набавянето:  

 данъчна ставка 

 размер на отстъпката  

 забележка за цена  

 

 В категорията Поле 996/997:  

 име на брояча за поредните номера 

 име на брояча за инвентарните номера 

 име на брояча за номерата за заемане 

 дата на отчисляване за продължаващите издания, определена 

автоматично в процеса на инвентиране, при който инвентарният 

номер се определя чрез брояч, на основата на датата на 

инвентиране и  периода на съхраняване от поле 998 

 

Ако използвате модулите COBISS3/Набавяне и COBISS3/Продължаващи 

издания, полетата 996/997 ще бъдат създадени в процеса на набавяне. 

Полетата 996/997 може да се добавят и ръчно, т.е. програмният модул 

COBISS3/Фонд може да се ползва, без да трябва да ползвате модулите 

COBISS3/Набавяне и COBISS3/Продължаващи издания или можете да 

използвате тези модули само частично.  

Поле 998 за продължаващи издания се добавя ръчно или може да бъде 

добавено автоматично в процеса на поръчване на нови продължаващи 

издания. По-късно данните трябва да бъдат поправени ръчно. Общите 
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данни за монографиите ще бъдат създадени автоматично от програмата на 

споделено ниво.  

Възможно е служебните данни, въведени в COBISS3, да не бъдат 

прехвърлени веднага към локалната база данни. Данните няма да бъдат 

прехвърлени в COBISS2 в следните случаи: 

 поради проблеми в комуникацията 

 ако по време на поддържане на данните максималната дължина на 

записа е надвишена и трябва да бъде създаден паралелен локален 

запис, за да се прехвърлят част от служебните данни 

 ако записът в COBISS2 е заключен, защото някой друг го 

актуализира в момента  

 ако COBISS.BG-ID не съществува 

 

В горните случаи ще получите съответно сигнално съобщение. При 

следващото въвеждане на служебни данни ще бъде направен опит 

неактуализираните служебни данни да бъдат въведени автоматично в 

COBISS2, но може да ги актуализирате и ръчно, използвайки специален 

метод.  
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