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5 ДОБАВЯНЕ НА ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА 

СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА (ПОЛЕ 

996/997)  

Въз основа на подробните данни за състоянието на фонда в полетата 

996/997, библиотеките могат да поддържат информация за притежаваните 

от тях библиотечни единици, както и да заемат материали. Едно поле 996 

обикновено представя екземпляр от монография, а едно поле 997 

представя том от продължващо издание.   

Полетата 996/997 могат да бъдат създавани в процеса на набавяне на 

материали в модулите COBISS3/Набавяне или COBISS3/Продължаващи 

издания, но могат и да бъдат създавани ръчно, независимо от процеса на 

набавяне.  

Тази глава описва процеса на ръчно добавяне на полетата 996/997 и 

въвеждането на данни в полетата, за да бъдат използвани в програмните 

модули COBISS3/Заемане или COBISS2/Заемане и да се изпълнят  

законовите изисквания за съхраняване на информация за притежаваните 

библиотечни единици. В полетата 996/997 всички данни трябва да бъдат 

въвеждани според правилата, предвидени във формата COMARC/H.  

Данните за набавянето могат да бъдат намерени в категорията Поле 

996/997 – данни за набавяне и се отнасят до поръчване и набавяне. 

Полето се използва за определяне на начина на набавяне, доставчика, 

номера на документите за набавяне и цените.  

В локалната база данни, всяко поле 996/997 има свои собствени данни за 

набавяне. В база данни в среда COBISS3, когато полетата 996/997 се 

отнасят до една и съща единица от документ за набавяне, обработен с 

програмните модули COBISS3/Набавяне или COBISS3/Продължаващи 

издания, те се свързват с едни и същи данни за набавянето. Ако въвеждате 

полетата 996/997 ръчно, в среда COBISS3 всяко поле 996/997 също ще има 

свои собствени данни за набавянето. 

Данните за набавянето могат да бъдат добавени:  
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 автоматично в процеса на набавяне на монографии и продължаващи 

издания чрез използване на модулите COBISS3/Набавяне и 

COBISS3/Продължаващи издания  

 ръчно, ако не използвате модулите COBISS3/Набавяне и 

COBISS3/Продължаващи издания  

 

Няма смисъл да променяте данните за набавянето, които са били 

създадени автоматично от програмата.  

Когато добавяте ново поле 996/997, може да въведете данните за 

набавянето, но може и да добавите данните, използвани за регистрацията 

на екземпляр от материал.  

При въвеждане на данни се използват следните локални кодови таблици: 

 формат (d\f) 

 вторично местоположение (d\l)  

 вътрешно означение (d\i)  

 вид на обработка (насочване) (5)  

 индекс по УДК за подреждане на фонд на свободен достъп (d\u)  

 

Локалната кодова таблица се редактира от менюто Система чрез 

използване на метода на Локални кодови таблици (виж COBISS3 

Основно ръководство, V4.0, Ръководство за ползвателя, глава  4 Основни 

процедури, 4.7 Редактиране на локални кодови таблици).  

Следните данни: вътрешно означение, формат, индекс по УДК за 

подреждане на фонд на свободен достъп и вид на обработката (насочване) 

могат да бъдат въвеждани по различни начини, дефинирани от 

настройките в конфигурационния файл. Данните могат да бъдат:  

 избрани от падащ списък или от кодовата таблица  

 въведени или избрани от кодовата таблица 

 

Раздели:  

 Редактор Поле 996/997  

 Добавяне на ново поле      

 Въвеждане на подполета      

 


	5 Добавяне на Подробни данни за състоянието на фонда (Поле 996/997)

