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13.2 ИЗБИРАНЕ НА БРОЯЧИ 

В процеса на инвентиране с помощта на  броячите, може да дефинирате 

следното:  

 инвентарни номера  

 поредни номера 

 номера за заемане  

 

В редактора Поле 996/997 по подразбиране ще бъдат предлагани онези 

броячи, чиито условия отговарят на данните за материала. Може да 

изберете и други броячи от падащия списък. За да определите номерата, 

кликнете върху бутона Определи номерата. Инвентарният номер и 

поредният номер ще бъдат определени веднага. Номерът за заемане за 

монографии също ще бъде определен веднага. При продължаващите 

издания, номерът за заемане ще бъде определен, ако в подполе 997m е 

записан поне един номер от получения брой. При регистрацията на 

продължаващите издания, номерът за заемане ще бъде определян всеки 

път, когато се получава брой.  

 

1. В редактора Поле 996/997, кликнете върху бутона Определи 

номерата.  

 

Номерата ще бъдат определени. Ако някой от номерата е бил вече 

определен, програмата ще ви обърне внимание. 

Ако предварително не сте определили дата като дата на инвентиране по 

подразбиране, ще бъде определена текущата дата.  

След това, въз основа на датата на инвентиране и данните за периода на 

съхранение на продължаващите издания в поле 998, ще бъде изчислена 

датата на отчисляване. 

 

13.2.1 Избор на автоматичен брояч  

Параметрите в конфигурационния файл дават възможност за автоматичен 

избор на брояч за инвентарните и поредните номера при редактиране на 

полетата 996/997 с метода Определяне на номерата, който може да бъде 

намерен в редактора Поле 996/997 чрез използване на бутона Определи 

номерата. В зависимост от условията, софтуерът ще намери и избере 

съответния брояч, за да определи номера.  

 Ако софтуерът не може да намери съответстващ брояч, ще се появи 

съобщение 

 

Процедура 
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 Ако сте избрали брояч за поредния номер, който не съответства на 

библиографските и служебните данни, софтуерът ще го замени с 

правилния брояч. Броячът за инвентарните номера, който се 

въвежда ръчно, няма да бъде променен дори и да не отговаря на 

зададените условия. 

 Когато номерът вече е определен, ще се появи съобщение. 

 

Копирането на данните между полетата 996/997 е различно в зависимост 

от тази настройка: 

 Ако настройката за автоматичен избор на брояч не е включена, 

броячът, който се използва, за определяне на нов номер, ще бъде 

винаги копиран, независимо от условията. 

 Ако настройката за автоматичен избор на брояч е включена, 

броячът, който се използва, за определяне на номера, винаги се 

избира индивидуално, в зависимост от условията и 

библиографските и служебните данни. 
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