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6.3 RAZMNOŽEVANJE POLJA 996/997 

Polje 996/997 v bibliografskem zapisu lahko razmnožimo. V polja, ki pri tem 

nastanejo, se prekopirajo podatki iz osnovnega polja 996/997. 

Poiščemo polje, ki ga želimo razmnožiti. Določimo, koliko polj želimo dobiti, 

in izberemo podpolja, ki jih želimo prenesti v nova polja.  

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in

izberemo polje 996/997.

2. Izberemo metodo Objekt / Razmnoži polje 996/997.

Če je polje 996 del kompleta, se odpre okno z vprašanjem, ali želimo

razmnožiti cel komplet:

• za razmnoževanje celega kompleta kliknemo gumb Da;

• za razmnoževanje le izbranega polja kliknemo gumb Ne;

• za prekinitev postopka kliknemo gumb Prekliči.

3. Odpre se okno Razmnoževanje polja 996/997.

Vpišemo število polj, ki jih želimo imeti. Pri razmnoževanju kompleta je

samodejno določeno število 1.

Iz seznama podpolj, ki jih lahko prenesemo, zbrišemo oznake, ki jih ne

želimo kopirati. Vpišemo lahko tudi oznake:

• c za kopiranje oznake primerka,

• dl,di,da,dn… za kopiranje posameznih elementov signature namesto

cele signature (oznaka D).

Če želimo namesto vseh nabavnih podatkov kopirati posamezne, označimo 

ustrezna podpolja. Ob tem se oznaka pri "Kopiraj vse nabavne podatke" 

zbriše samodejno.  

Označimo "Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati in 

dopolniti podatke v novih poljih. Pri razmnoževanju kompleta je ta izbira 

samodejno določena. 

Opozorila: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne 

številke, se pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in izbere 

števec, po katerem se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 
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4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se seznam polj 996/997, ki so nastala. Lahko jih označimo in 

izberemo in tako naložimo na delovno področje. 
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