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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

COBISS/Каталогизация е централният модул на софтуера COBISS, който 

поддържа процеса на споделена каталогизация в системата COBISS 

(Кооперирана онлайн библиографска система и услуги). Софтуерният 

модул COBISS/Каталогизация е свързан с останалите софтуерни модули и 

това дава възможност едни и същи данни да се използват подборно за 

различни цели.  

От решаващо значение за кооперирането в рамките на системата за 

споделена каталогизация е  да се познава не само софтуерът за 

каталогизация, но и форматите COMARC и UNIMARC, стандартите 

ISBD, правилата за библиографско описание и за съдържателна 

каталогизация.   

Ръководството съдържа конкретни указания за ползване на софтуерния 

модул  COBISS3/Каталогизация. То е предназначено за каталогизатори, 

които работят със софтуера COBISS. 

Ръководството се състои от 14 глави и седем приложения.  

След предговора ръководството продължава с описание на системата за 

споделена каталогизация. 

В следващите три части са описани съставните части на софтуера 

COBISS3: прозорец за каталогизация, търсач и визуализатор. В главите 6 

и 7 са описани временната памет за записи и редакторът на запис, които 

са основните компоненти на прозореца за каталогизация. 

Глава 8 съдържа основни указания за каталогизиране в системата 

COBISS.  Процедурите за работа с библиографските записи са описани 

отделно. 

Глава 9 описва принципа на каталогизация с нормативен контрол, 

специалните характеристики на съставните части в компютърния модул 

COBISS3/Каталогизация в категорията Контролен запис (<акроним на 

нормативната база данни>) и процедурата за работа с контролните 

записи.  

Глава 10 описва временно съхранените записи.  

Глава 11 описва работата с библиографските записи, контролните записи 

и записите от базата данни CORES в браузъра.  
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Глава 12 съдържа описанието на записите на повече азбуки.  

Потребителските настройки са описани в глава 13, в последната глава на 

ръководството са описани връзките на софтуерния модул 

COBISS3/Каталогизация с други модули на софтуера COBISS.  

Следват приложенията от A до K: 

 индекси за търсене 

 контролни функции на софтуера 

 набор от знаци в COBISS 

 списък на преки пътища при някои процедури и методи 

 характеристики на списъка на попаденията 

 записи, свалени от други бази данни 

 CORES 

 изходи 

 списъци 

 данни за допълнителна обработка 

 библиографии и списъци на предметни рубрики  
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