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9.6 ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ  

Някои продължаващи издания се съхраняват по-кратък период от време и  

старият брой може да бъде отчислен веднага щом се получи новият брой 

(напр. ежедневниците). 

Информацията за том от продължаващо издание се премахва от 

служебните данни след определен период от време.  

Продължаващото издание се отчислява когато:  

 отбележите, че  вече не съхранявате отделни броеве със забележка в 

подполе 997m 

 промените статуса в поле 997 за всички броеве от том на отчислен 

 

9.6.1 Отчисляване на броеве при получаване  

Когато една библиотека съхранява само определено количество броеве, 

номерата на отчислените броеве се показват в забележка в подполе 997m 

(напр. 997m<отчислен до no. 75>76-100#). Забележката за номерата на 

отчислените броеве може да бъде добавена и автоматично при 

регистрацията на продължаващите издания, ако в поле 998 заложите 

данните за количеството броеве, които желаете да съхранявате. 

За да може редовно автоматично да отчислявате броеве, трябва да:  

 въведете в поле 998 количеството на броевете, съхранявани в 

различните отдели (напр. ОТД1=5,ОТД2=8; виж глава 4.2.1) 

 отбелязвате получаването при регистрацията на продължаващите 

издания  

 

 

9.6.2 Отчисляване на томове на 

продължаващи издания  

Том на продължаващо издание може да се отчисли след определен период 

от време като статусът в поле 997 се промени на отчислен. Периодът на 

съхранение може да бъде различен както за отделните библиотеки, така и 

за отделните публикации. 

В COBISS3 e добавен атрибутът "Дата на отчисляване", за да съхранявате 

данни за публикациите, които подлежат на отчисляване.  

Датата на отчисляване може да бъде: 
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 въведена ръчно (по време на инвентирането или по-късно)  

 определена автоматично в процеса на инвентиране. След 

определянето на инвентарния номер от брояча, датата на 

отчисляване се определя въз основа на периода за съхраняване и 

датата на инвентиране. Периодът за съхраняване (т.е. количеството 

месеци, които томът ще бъде съхраняван) трябва да се въведе 

предварително в поле 998  (виж глава 4.2.1). 

 

Ако датата за отчисляване е въведена в полетата 997, може да използвате 

тези данни, за да намерите полетата, в които ще въведете статуса 

отчислен.  

 

1. В категорията Поле 996/997 намерете и изберете полетата 997. 

2. Изберете метода Обект / Редактиране за всяко поле 997. 

Отваря се редакторът Поле 996/997. Използвайте го, за да въведете 

статуса (виж глава 5.3).  

 

Статусът може да бъде променян едновременно в няколко полета 997 в 

рамките на един и същи запис (виж глава 6.6). Статусът може да бъде 

променен и чрез инвентарния номер (виж глава 6.4). 

 

Опции... 

Процедура 
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