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10.2 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИТЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 

ФОНДА ЧРЕЗ ВРЕМЕННАТА ПАМЕТ  

Методът за прехвърляне на служебни данни чрез използване на 

временната памет се използва само в извънредни случаи, когато желаете 

да използвате командата ПРЕИМЕНУВАНЕ-НА (RENAME-TO) в 

програмния модул COBISS2/Каталогизация за запис, съдържащ служебни 

дании. В тези случаи процедирайте по следния начин: 

 в програмния модул COBISS3/Фонд, прехвърлете служебните 

данни от библиографския запис към временната памет  

 използвайте командата ПРЕИМЕНУВАНЕ-НА (RENAME-TO) в 

локалната база данни (в програмния модул 

COBISS2/Каталогизация)  

 намерете служебните данни от временната памет в програмния 

модул COBISS3/Фонд и ги върнете в библиографския запис с 

новия COBISS.BG-ID.  

 

Когато материалът е зает за ползване или е запазен, служебните данни 

могат да се прехвърлят, само ако в конфигурационния файл има 

специални настройки. 

 

10.2.1 Съхраняване на полетата 996/997 и 998 

във временната памет   

Прехвърлете служебните данни от библиографския запис във временната 

памет. 

Временната памет трябва да е празна. 

 

1. В категорията Материал, намерете и изберете материала.  

2. Изберете метода Обект / Съхрани полетата 996/997 и 998 във 

временната памет.  

Появява се съобщение за статуса за заемане на библиотечния 

материал.  

3. Кликнете върху бутона OK.  

4. Появява се съобщение с въпрос дали желаете да продължите 

прехвърлянето на полетата.  

5. След кликване върху бутона Да, всички полета ще бъдат съхранени 

във временната памет.  
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10.2.2 Възстановяване на полетата от 

временната памет   

След използване на командата ПРЕИМЕНУВАНЕ-НА, можете да 

прехвърлите служебните данни от временната памет обратно в 

библиографския запис с новия COBISS.BG-ID. 

1. В категорията Материал, намерете и изберете материала.  

2. Изберете метода Обект / Възстанови полетата 996/997 и 998 от 

временната памет.  

Появява се съобщение с въпроса дали желаете да продължите 

прехвърлянето на полетата.  

3. След кликване върху на бутона Да, всички полета ще бъдат 

възстановени в библиографския запис.  

 

10.2.3 Показване на полета във временната 

памет  

Може да видите и списъка на полетата, които са съхранени във 

временната памет.  

1. Маркирайте категорията Поле 996/997.  

2. Изберете метода Категория / Покажи полетата 996/997 и 998 във 

временната памет.  

Отваря се прозорец с полетата 996/997.  

3. Кликнете върху бутона Затвори.  

Отваря се прозорец с полето 998.  
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