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IZBIRA ŠTEVCEV
S števci lahko v postopku inventarizacije gradiva določamo:
•
•
•

inventarne številke
tekoče številke v signaturi
številke za izposojo

V urejevalniku Polje 996/997 se kot privzeta vrednost ponudijo števci, katerih
pogoji ustrezajo podatkom o gradivu. Iz spustnih seznamov lahko izberemo
tudi druge števce, ki smo jih pripravili. Številke določimo z gumbom Določi
številke. Naenkrat se določita inventarna številka in tekoča številka v signaturi.
Prav tako se določi številka za izposojo pri monografskih publikacijah, medtem
ko se pri serijskih publikacijah številka za izposojo določi, če je v popolju
997m vpisana prejeta številka, in v kontroli dotoka ob prejemu vsakega zvezka.
Postopek

1. V urejevalniku Polje 996/997 kliknemo gumb Določi številke.
Določijo se številke. Če je katera že določena, nas program na to opozori.
Tekoči datum se prenese v datum inventarizacije, če datuma pred tem nismo
vpisali.
Na osnovi datuma inventarizacije in podatka o obdobju hranjenja v polju 998
se izračuna tudi datum odpisa serijske publikacije.

13.2.1 Programska izbira števcev
S parametroma v inicializacijski datoteki je pri metodi Določi številke, ki je
dostopna preko gumba v urejevalniku Polje 996/997, omogočena programska
izbira števcev za inventarne in tekoče številke v signaturi pri urejanju polj
996/997. Program glede na pogoje poišče in izbere ustrezni števec, po katerem
se določi številka:
•

Če program ne najde ustreznega števca, se izpiše sporočilo.

•

Če smo glede na pogoje sami izbrali neustrezni števec za tekoče
številke, ga program zamenja z ustreznim. Števec za inventarne
številke, ki smo ga vpisali ročno, ostane, tudi če ne ustreza pogojem.

•

Če je številka že določena, se izpiše sporočilo.

Glede na to nastavitev obstaja razlika pri kopiranju med polji 996/997:
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•

Če programska izbira števca ni nastavljena, se vedno, ne glede na
pogoje, kopira števec, po katerem se nato določi nova številka.

•

Če je programska izbira števcev nastavljena, se pri vsakem polju, glede
na pogoje, na novo izbere števec, po katerem se določi številka.
13.2-1

