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6.5 ПРОМЯНА НА СИГНАТУРАТА ЧРЕЗ ИНВЕНТАРНИЯ 

НОМЕР ИЛИ ЧРЕЗ НОМЕРА ЗА ЗАЕМАНЕ   

Чрез инвентарния номер или номера за заемане може да се променят 

елементите на сигнатурата: АВС и други означения – 1 част (d\a), АВС и 

други означения – 2 част (d\5) и индекс по УДК за подреждане на фонд на 

свободен достъп (d\u), номерация в сигнатурата – означение за 

библиотечната единица (d\x), вътрешно означение (d\i) и индикатор за 

подръчния фонд (2). Променените данни могат да бъдат пренасяни в други 

полета в рамките на библиографския запис. Може да се отпечата и етикет 

за полето, в което сигнатурата е била променена. Данните могат да се 

променят  така, че:  

 въведените промени да се запазят. Съществуващите данни от базата 

данни преди въвеждането не се виждат. 

 въведените промени няма да се запазят и трябва да бъдат въвеждани 

индивидуално за всеки инвентарен номер, защото се виждат 

съществуващите данни в базата данни преди въвеждането 

 

1. Маркирайте категорията Поле 996/997.  

2. Изберете метода Категория / Промяна на сигнатурата.  

Отваря се нов прозорец. Използвайте го, за да маркирате елементите 

на сигнатурата, които желаете да промените.  

 

Забележка:  

Не можете да въведете вторично местоположение, ако  то още не е 

определено. 

 

3. Кликнете върху бутона OK.  

Отваря се прозорецът Поле 996/997.  

4. Използвайте четеца на баркодове, за да прочетете инвентарния номер 

или номера за заемане.  

 

Забележка:  

Методът не проверява статуса на заемане на материала.  

 

Ако желаете да отпечатате нов етикет веднага, маркирайте в полето за 

отметка опцията „Разпечатай етикет”.  

Ако желаете да прехвърлите данните във всички други полета 996/997 

на записа, маркирайте в полето за отметка опцията „Копирай в 

полета”.  

Процедура 
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Ако, преди да въведете някакви промени, желаете да видите 

съществуващите в базата данни, не маркирайте в полето за отметка 

опцията „Запази въведените стойности". 

Ако желаете да въведете същите данни във всички полета 996/997, 

маркирайте в полето за отметка опцията „Запази въведените 

стойности” и след това въведете промените.  

5. Кликнете върху бутона Продължи.  

Ако не сте маркирали в полето за отметка опцията „Запази въведените 

стойности ", ще се покажат съществуващите данни за избраните 

елементи на сигнатурата от базата данни. Въведете промените. 

Ако сте маркирали опцията „Запази въведените стойности”, 

въведените промени ще бъдат съхранени. Прозорецът с въведената 

стойност ще остане отворен. Използвайте четеца на баркодове, за да 

въведете следващия инвентарен номер или номер за заемане. 

6. Кликнете върху бутона Продължи.  

Данните ще бъдат съхранени. Прозорецът ще остане отворен. 

Използвайте четеца на баркодове, за да въведете следващия 

инвентарен номер или номера за заемане.  

Повтаряйте стъпките от 4 до 6 докато обработите всички полета 

996/997.  

7. Кликнете върху бутона Приключи.  

 

Ако полетата 996/997 са в работното пространство, промените ще бъдат 

отразени.  

 

Може да използвате редактора Поле 996/997, за да промените сигнатурата. 

Използвайте бутона Копирай, за да пренесете променените данни в 

останалите полета 996/997 на записа.  

 

Опции… 
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