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6.7 ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА 

ВРЕМЕННАТА ПАМЕТ 

Във временната памет за записи има възможност да се обнови запис, да се 

покаже в стандартен формат, да се отпечата, да се провери в кои локални 

бази данни се съдържа и да се сверят неговите данни за фонда в 

COBISS/OPAC.  

6.7.1 Обновяване на запис 

Записът във временната памет може да се уеднакви в съответствие със 

състоянието на записите в базата данни. Състоянието може да бъде 

различно, ако записът, който сте заредили във временната памет 

междувременно е бил актуализиран и съхранен от някой друг. 

 

1. Изберете записа, който желаете да обновите.  

2. Изберете метода Временна памет / Обнови записа.  

 

Работният запис не може да бъде припокриван от актуалното състояние в 

базата данни.  

6.7.2 Промяна на формата на показване 

Във временната памет записите може да се показват в стандартен формат 

или във формат COMARC. 

 

1. Намерете и изберете записа.  

2. Изберете метода Временна памет / Покажи в стандартен формат.  

 

От стандартния формат се преминава към формата COMARC като се 

избере методът Временна памет / Покажи във формат COMARC. 

Работният запис се показва във формат COMARC, докато се избере 

произволно поле от редактора.  

6.7.3 Отпечатване на запис 

Запис, който се намира във временната памет може да се отпечатва във 

формат. COMARC или в стандартен формат. 

 

1.  Намерете и изберете записа. 
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2. Изберете метода Временна памет / Отпечатай записа.  

 

Записът може да се отпечата в стандартен формат, ако преди това се 

избере методът Временна памет / Покажи в стандартен формат. 

6.7.4 Отпечатване на набор от записи 

Когато във временната памет има повече записи, те може да се отпечатат 

едновременно. 

 

1. Намерете и изберете записа.  

2. Изберете метода Временна памет / Покажи записи за изход.  

Отваря се прозорецът Изход за записи. 

 

 

Фигура 6.7-1: Прозорец Изход за записи 

 

3. От "Избери формат" се избира изходният формат на записа: 

 MARC за изход във формат COMARC 

 Стандартен за изход в стандартен формат 

 Потребителски за изход във форма на списък от атрибути 
 

4. Изберете един или повече записи под "Избери записи" (виж стъпка 9 

от процедурата в глава 4). 

5. Кликнете върху бутона OK. 
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Отваря се прозорецът Отпечатване на записи, в който са показани 

избраните записи в избрания изходен формат. 

6. Кликнете върху бутона Отпечатай. 

6.7.5 Изключване на данни  

За целите на библиографиите, които библиотеките изготвят на основата 

на данните от локалната база данни, някои от полетата с коректни данни, 

които не са подходящи за библиографията, може да се изключват. Тази 

възможност се използва най-често при свалени от COBIB записи, които 

съдържат повече данни от необходимите за библиографията.  

 

Забележка: 

Изключването на данни от библиографии, създадени на основата на 

локалните бази данни е възможно само за библиотеки, които изрично са 

пожелали тази опция.  

 

1. Намерете и изберете записа.  

2. Изберете метода Временна памет / Изключи от локалната / 

националната база данни.    

 

 Забележка: 

Методът Временна памет / Изключи от локалната / националната 

база данни е активен когато в редактора е зареден запис от 

локалната база данни, който е създаден или редактиран в 

софтуерния модул COBISS3/Каталогизация.   

 

Отваря се прозорецът Изключи данни. В горната част на прозореца е 

показан избраният запис във формат COMARC/B, а в долната част 

има списък на всички полета, които може да бъдат изключени. До 

полетата има полета за отметка.  

3. Ако желаете да изключите някое от полетата в този библиографски 

запис, маркирайте полето за отметка до желаното поле и след това 

кликнете върху бутона Съхрани. 

Показва се съобщение, че избраното поле е изключено. 
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Фигура 6.7-2: Прозорец Изключи данни 

4. За да затворите прозореца, кликнете върху бутона Изход.  

 

Когато такъв запис се зарежда отново в редактора, полетата, които са 

били изключени по-рано от библиографията се показват в синьо-зелен 

цвят. 

 

С употреба на метода Обект / Изключи от локалната / националната 

база данни в браузъра може да се изключват данни от няколко 

библиографски записа едновременно.  

 

 

Опции 
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6.7.6 Показване на списък на библиотеки 

За всеки библиографски запис във временната памет може да се извърши 

проверка в кои локални бази данни се съдържа и да се сверят неговите 

данни за фонда в библиотеките (данни в COBISS/OPAC).   

 

1.  Намерете и изберете записа.  

2. Изберете метода Временна памет / Покажи списък на библиотеки. 

Отваря се прозорецът Списък на библиотеки, който съдържа всички 

локални бази данни, в които се намира избраният запис.  

 

 

Фигура 6.7-1: Прозорец Списък на библиотеки 

 

3. Ако желаете да ограничите списъка до по-малка група от библиотеки, 

кликнете върху бутона Покажи подбор.  

Библиотеките в COBISS.SI са разделени на същите групи като в 

началната страница на COBISS/OPAC. Списъкът е ограничен само да 

онази група библиотеки, към която принадлежи Вашата библиотека. 

Например, каталогизатор от Университетската библиотека в Марибор 

може да вижда само библиотеките към Университета на Марибор.  

Ако желаете да се покаже списък на всички библиотеки, кликнете 

върху бутона Покажи всички.  

4. Ако желаете да сверите сведенията за фонда на всяка библиотека, 

кликнете върху бутона Сведения за фонда.  

Отваря се прозорец на уеб браузър, в който може да се види избраният 

запис в COBISS/OPAC заедно със сведенията за фонда в 

библиотеките. 
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