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5.1 РЕДАКТОР ПОЛЕ 996/997 

В редактора Поле 996/997 данните, които въвеждате в поле 996/997 са 

разделени на три части (три табулатора). Част от тях са сортирани по 

азбучен ред на кодовете на подполетата, други по честотата на тяхната 

употреба.  

 

 табулаторът I1, I2, c, d, f, o, p, q, t, u, 9, n, r се използва за: 

въвеждане на индикатори, идентификатори за екземпляр, 

сигнатури, инвентарни номера, дати на инвентиране, степен на 

достъпност, статус, дата на статуса, ограничение на достъпа, номер 

за заемане и забележки за състоянието на фонда, забележки за 

инвентарната книга; за да отворите редактора за въвеждане на 

данните за набавянето, кликнете върху бутона Данни за 

набавянето; за да отворите редактора за общите данни за 

състоянието на фонда от продължаващи издания, кликнете върху 

бутона Поле 998 

 табулаторът e, g, h, i, s, w, 4, 5 се използва, за въвеждане на 

означението за вторично местоположение, общите данни за фонда, 

заглавието на библиотечната единица, обхвата на библиотечната 

единица, подвързията, предназначението на набавянето, 

финансиращата институция и вида на обработката (насочването)  

 табулаторът j, k, l, m се използва за номериране на 

продължаващите издания на всичките три нива, както и за друга 

информация, свързана с продължаващите издания 

 

Може да използвате бутоните под всеки табулатор, за достъп до следните 

процеси:  

 бутонът COMARC – показва библиографския запис, включително и 

всички полета 996/997 във формат COMARC. Отделни части от  

информацията могат да бъдат копирани и вмъквани на желаното 

място в редактора  

 бутонът Определи номерата – определя  инвентарния номер, 

поредния номер и номера за заемане; Преди да определите 

номерата, уверете се, че сте избрали правилния брояч от падащия 

списък (виж глава 13.2) 

 бутонът Копирай – прехвърля данните към други полета 996/997 в 

рамките на същия библиографски запис (виж глава 6.1) 

 бутонът Отпечатай етикети – отпечатва етикетите за материалите и 

очакваните броеве на продължаващите издания (виж глава 7.2) 

Навсякъде в редактора можете да използвате клавиша <F3>, за да отворите 

търсача на Поле 996/997 и да видите или проверите съществуващите 

данни (виж COBISS3 Основно ръководство, V4.0, Ръководство за 

ползвателя, глава 3 Потребителски интерфейс, 3.2 Търсач). 
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Пример:  

Въвеждате ръчно пореден номер като част от сигнатурата (подреждането) 

в поле 996/997. Преди да въведете поредния номер, може да използвате 

редактора Поле 996/997, за да проверите последния неизползван номер. 

Използвайте клавиша <F3> , за да отворите търсача на Поле 996/997 и да 

потърсите последния въведен пореден номер.  
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