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6.1 КОПИРАНЕ НА ДАННИ В ДРУГИ ПОЛЕТА   

В рамките на един и същ библиографски запис данните от едно поле 

996/997 могат да бъдат копирани в други полета 996/997.   

Изберете полетата, в които искате да копирате данните и след това 

изберете подполетата, които искате до копирате. Може да прегледате и да 

поправите данните в полетата, ако е необходимо.   

 

1. В категорията Поле 996/997 или във взаимовръзките в категорията 

Материал, намерете и изберете поле 996/997.  

2. Изберете метода Обект / Редактиране.  

Ще се отвори редактора  Поле 996/997.  

3. Кликнете върху бутона Копирай.  

Отваря се прозорецът Списък от полета 996/997, в който са показани 

всички останали полета 996/997 в библиографския запис (при 

монографии, полетата със статус поръчан не се включват). Маркирайте 

онези полета, в които желаете да копирате данните.  

4. Кликнете върху бутона Избери.  

Отваря се прозорецът Копиране на поле 996/997, със списък на 

подполетата, които могат да бъдат копирани. Изтрийте кодовете на 

онези подполета, които не желаете да копирате. Маркирайте 

Редакторите за полета 996/997, ако желаете да проверите полетата, 

съдържащи копираните данни.  

 

Забележка:  

Ако желаете да копирате индикатора на подръчния фонд, добавете 

към списъка кода ind2. Ако желаете да копирате данните за 

набавянето, въведете кода N. Ако желаете да копирате 

идентификатора за екземпляра, въведете код c. Ако желаете да 

копирате отделни елементи от сигнатурата, въведете кода на 

елемента във формата dl, di, da, dn и т.н.  

Когато копирате инвентарен номер датата на инвентиране вече е 

определена. Ако желаете да копирате датата на инвентиране, 

въведете код o. 

 

5. Кликнете върху бутона OK.  

Данните се прехвърлят във всички полета, които сте избрали.  

6. В редактора Поле 996/997, кликнете върху бутона OK.   

Процедура 
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Забележка:   

Когато копирате инвентарния номер, номера за заемане и поредния 

номер, имената на броячите, които са основата за определяне на новите 

номера, ще бъдат копирани.  

Ако е включен автоматичен избор на брояч за  поредни номера или за 

инвентарни номера, в зависимост от условията, за всяко поле поотделно 

ще бъде търсен и избиран брояч (виж глава 13.2.1). 
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