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6 РЕДАКТИРАНЕ НА ПОДРОБНИ ДАННИ 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА   

Данните от едно поле 996/997 могат да бъдат копирани в други полета 

996/997 в рамките на същия библиографски запис.   

От което и да е друго поле 996/997 в рамките на базата данни също може 

да се копират данни в едно или повече полета 996/997.  

Нови полета 996/997 може да се създават и чрез мултиплициране на  поле 

996/997. В новите полета се прехвърлят и данните от оригиналното поле.  

В полетата 996/997, които намирате чрез инвентарния номер или номера 

за заемане, могат да бъдат променяни следните данни: статус, означение за 

вторично местоположение и дата на пренасочване на библиографската 

единица, забележки за инвентарната книга, ограничения за заемане и 

степен на достъпност.  

По същия начин може да промените елементите на сигнатурата: АВС и 

други означения – 1 част, АВС и други означения – 2 част, индекс по УДК 

за подреждане на фонд на свободен достъп, сигнатура – номерация в 

сигнатурата (означение за библиотечната единица) (d\x), вътрешно 

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

и индикатор на подръчен фонд (2).  В рамките на един и същ 

библиографски запис може едновременно да се променя статусът в 

няколко поле 996/997.  

Може да се изтриват полетата 996/997, които са добавени ръчно.  

Полетата 996/997 могат да бъдат сортирани по няколко различни 

критерия.  

 

Раздели: 

 6.1 Копиране на данни в други полета  

 6.2 Копиране на данни от друго поле 

 6.3 Мултиплициране на поле 996/997 

 6.4 Промяна на данните чрез инвентарния номер или номера за 

заемане 

 6.5 Промяна на сигнатурата чрез инвентарния номер или чрез 

номера за заемане 
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 6.6 Промяна на статуса в няколко полета на един запис 

 6.7 Изтриване на поле  

 6.8 Сортиране на полета 
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