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6.8 СОРТИРАНЕ НА ПОЛЕТА  

За да сте сигурни, че всички полета 996/997 са прегледно подредени в 

рамките на библиографския запис, можете да ги подредите в 

предварително определена последователност автоматично или ръчно.  

 

6.8.1 Сортиране на полета 996/997  

1. В категорията Материал намерете и изберете материала.  

2. Изберете метода Обект / Сортирай полета 996/997.  

Отваря се прозорецът Сортиране на полета 996/997. Използвайте го, 

за да въведете данните, според които желаете да сортирате полетата 

996/997.  

Полетата 997 могат да бъдат сортирани по година, номерация - второ 

ниво (годишнина) и брой на екземплярите/отбелязване на екземпляра 

(k, j, c).  

Полетата 996 могат да бъдат сортирани по три различни начина: 

 d\l, d\i, f (означение за вторично местоположение в сигнатурата, 

вътрешно означение, цифрово означение на публикацията – 

инвентарен номер) 

 d\l, d\i, d\x (означение за вторично местоположение в сигнатурата, 

вътрешно означение, номерация в сигнатурата - означение за 

библиотечната единица) 

 d\l, d\i, c, d\x (означение за вторично местоположение в 

сигнатурата, вътрешно означение, идентификатор на екземпляра, 

номерация в сигнатурата – означение за библиотечната единица)  

 

Стойността по подразбиране е l,i,c,x и тя може да бъде променяна.  

 

Пример:  

Ако желаете да сортирате полетата по означението за вторично 

местоположение в сигнатурата, вътрешното означение и цифровото 

означение на публикацията – инвентарния номер, въведете l,i,f.  

 

3. Кликнете върху бутона OK.  

 

Полетата 996/997 ще бъдат сортирани според данните, които сте избрали.  

Процедура 
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6.8.2 Ръчно сортиране на полетата 996/997  

Последователността на полетата 996/997 може да бъде зададена и ръчно.  

1. В категорията Материал, намерете и изберете материала.  

2. Изберете метода Обект / Сортирай ръчно  полетата 996/997. 

Отваря се прозорецът Сортиране на полетата 996/997, съдържащ 

всички полета на материала. Кликнете върху  полето, за да го 

маркирате и след това кликнете върху бутона Нагоре или Надолу, за 

да преместите полето на друго място.  

3. Съхранете данните. 

Полетата 996/997 ще бъдат съхранени в базата данни в 

последователността, която сте определили. 

 

Процедура 
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