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5.2 ПОКАЗВАНЕ ВЪВ ФОРМАТ MARC 

Показването във формат MARC позволява преглеждане на записа като 

полета и подполета на формата COMARC/B.  

В началото са данните за записа от системното поле, а после следват 

полетата с подполета и индикатори.   

От системното поле се показват (ако съществуват) следните данни:  

 идентификационен номер на записа ("ID") 

 локален номер на записа ("LN") 

 вид маска 

 версия на записа 

 дата на създаване на записа и име на лицето, което го е създало 

 дата на последната актуализация на записа и име на лицето, което 

я е извършило ("Updated") 

 дата на последното прехвърляне от COBIB и име на лицето, което 

е прехвърлило записа ("Copied") 

 дата на първото прехвърляне от COBIB ("First Copied") 

 дата на прехвърлянето на записа в COBIB ("SaveToHost") 

 дата на потвърждаване на типологията и име на лицето, което я е 

потвърдило ("TD Confirmed") 

 дата на последното синхронизиране на библиографските записи с 

нормативната база данни ("SynToCon") 

 дата на прехвърляне на записа от мрежата COBISS.Net и име на 

лицето, което е прехвърлило записа ("COBISS.Net") 

 дата на последното регистриране на данни за фонда в модула 

COBISS3/Фонд и име на лицето, което е извършило 

регистрирането на данните ("COBISS3") 

 означение, че записът е съхранен в софтуерния модул 

COBISS2/Каталогизация ("KAT2") 

 

Пример: 

Във визуализатора преглеждаме запис със идентификационен номер на 

записа  1168. От системното поле се показват следните данни за записа: 

ID=1168 LN=0000011525 M V4 06.11.2002 SIKRSL::METKA Updated: 

22.01.2008 IZUM::TANJA Copied: 22.01.2008 IZUM::TANJA First Copied: 

22.01.2008 SynToCon: 05.09.2005 KAT2 

 

  



COBISS3/Каталогизация COBISS  

 

5.2-2 © IZUM, юни 2013, Прев. на англ.: авг. 2013, Прев. на бълг.: окт. 2015 

 

При показване на записа се използват следните цветове: 

 червен за номерата на полета 

 черен за цифровите стойности на индикаторите  и съдържанието 

на подполетата  

 зелен за означенията на подполетата 

 син за означенията на елементите  

 лилав за съдържанието, въведено в подполе 996/997f – Инвентарен 

номер 

 

Ако има други записи или обекти, свързани с избрания запис, те може да 

се видят в частта от визуализатора Връзки.  


	5.2 Показване във формат MARC

