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8 ОТЧИСЛЯВАНЕ НА МОНОГРАФИИ СЛЕД 

ИНВЕНТАРНА ПРОВЕРКА  

По време на инвентарната проверка, се създава файл в среда COBISS2 или 

COBISS3, който съдържа всички данни за липсващитe материали. В базата 

данни COBISS3 тези материали може автоматично да се отчислят. 

 

Прикрепеният файл трябва да бъде съхранен във файл в стандартния 

формат .txt.   

 

1. Маркирайте категорията Поле 996/997.  

2. Изберете метода Категория / Отчисляване на материал от файл. 

Отваря се прозорецът Добавяне на прикрепено приложение, който ви 

дава достъп до всички папки на вашия компютър. Под „Виж в" ще видите 

името на първоначалния файл. За да изберете нова папка, кликнете върху 

падащия списък и изберете устройство на диска. Под избраното 

устройство на диска се показва списък. Намерете желаната папка, след 

това и желания файл, който съдържа вече приготвените за отчисляване 

инвентарни номера. Файлът трябва да бъде в стандартния формат .txt. 

Структурата на данните във файла ще бъде както следва: COBISS.BG-

ID#IN1. Всеки инвентарен номер трябва да бъде на отделен ред.   

3. Кликнете върху бутона OK.  

4. Отваря се  прозорецът Отчисляване на материал от файл. Под 

„Статус (q)”, изберете статуса, който желаете да бъде въведен в 

полетата 996. Можете да изберете една от следните стойности: 

 отчислен  

 липса 

 не на място  

 

По подразбиране на статуса е зададена е стойността отчислен. 

Процедура 

Предварително 

условие 



COBISS3/Фонд  COBISS 
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5. Въведете желаната стойност под „Дата на статуса”. Ако оставите 

полето празно, в базата данни автоматично ще бъде въведена текущата 

дата.  

6. Кликнете върху бутона Забележка (r).  

Отваря се прозорецът Забележки (r). Използвайте го, за да въведете 

забележката за инвентарната книга.  

 

Забележка:  

Когато въвеждате забележка за инвентарната книга и  желаете да 

запазите въведена по-рано забележка, уверете се, че сте поставили 

знак + в началото на забележката. Ако желаете да съхраните само 

настоящата забележка, не въвеждайте знака +.  

 

7. Кликнете върху бутона OK.  

Статусът в полетата 996 и датата на статуса ще се променят и 

забележката ще бъде отразена за инвентарната книга.  
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