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6.3 МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ПОЛЕ 996/997  

В рамките на библиографския запис може да се направи копие на едно 

поле 996/997. Данните от основното поле 996/997 се копират в 

новосъздадените полета. 

Намерете полето, което желаете да копирате. Определете точно колко 

копия на полето желаете да направите. Изберете подполетата, които 

желаете да прехвърлите в новите полета. 

 

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

Материал, намерете и изберете полето 996/997. 

2. Изберете метода Обект / Мултиплициране на поле 996/997. 

Отваря се прозорецът Мултиплициране на поле 996/997. Въведете 

броя на полетата, които желаете да получите.  

Изтрийте кодовете, които не желаете да копирате от списъка на 

подполетата, подлежащи на прехвърляне.  

Ако желаете да проверите или актуализирате копираните данни преди 

съхраняването им, маркирайте в полето за отметка опцията „Отвори 

редактори за полетата 996/997”. 

 

Забележка:  

Ако желаете да копирате идентификатора за екземпляра, въведете 

код c. Ако желаете да копирате отделен елемент на сигнатурата 

вместо цялата сигнатура (код D), въведете елемента на кода в 

следната форма: dl, di, da, dn и т.н. 

Когато копирате инвентарния номер, номера за заемане и поредния 

номер, ще бъдат копирани имената на броячите, въз основа на които 

ще бъдат дефинирани новите номера. 

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. След това, номерата ще 

се определят от брояча (виж глава 13.2). 

Когато копирате инвентарен номер датата на инвентиране вече е 

определена. Ако желаете да копирате датата на инвентиране, 

въведете код o.  

 

3. Кликнете върху бутона OK. 

Отваря се списък от новосъздадени полета 996/997. Можете да ги 

маркирате, да ги изберете и оттам да ги заредите в работното 

пространство.  

Процедура 
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