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6 ВРЕМЕННА ПАМЕТ ЗА ЗАПИСИ 

Временната памет за записи е част от потребителския интерфейс за 

каталогизация, където може да се добавят всички записи, които са 

открити от търсача или са извлечени с помощта на специални методи. Във 

временната памет записите може да се преглеждат, да се сравняват 

помежду си и с други записи, да се проверяват, да се прилагат специални 

методи за тяхното добавяне в редактора на записи или да се ползват като 

помощно средство при редактиране на запис в редактора.  

Записите се добавят във временната памет като подпрозорци, на всеки от 

които е посочен акронимът на базата данни (напр., CONOR) и 

идентификационният номер на записа или текст, който обяснява статуса 

на записа (работен запис, работен запис преди редакцията и т.н.). 

Записите от подпрозорците се показват във формат COMARC. 

Временната памет за записи винаги съдържа подпрозорец Работен запис. 

Там се показва записът който се редактира в момента в редактора на 

записи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COBISS3/Каталогизация COBISS  

 

6-2 © IZUM, юни 2013, Прев. на англ.: авг. 2013, Прев. на бълг.: окт. 2015 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6-1: Временна памет за записи 

 

Когато се кликне с десния бутон на мишката върху записа във временната 

памет за записи (не върху подпрозорците), се отваря контекстно меню, в 

което са включени методи за копиране и някои методи от менюто 

Временна памет. Може да се използват онези методи, които са активни. 

Останалите са оцветени в сиво.  
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Фигура 6-2: Временна памет за записи – списък на методи от 

контекстното меню 

 

Във временната памет може да се добавят различни видове записи, които 

са открити с помощта на търсачи в различните бази данни. Наборът от 

методи във временната памет, които са достъпни за всеки вид запис, 

зависи от вида на записа. Например: за контролни записи от базата данни 

CONOR или за записи от базата данни CORES може да се използват 

същите методи като в менюто Временна памет на прозореца Контролен 

запис (<акроним на нормативната база данни> (виж глава 9.4), 

прозореца CORES (виж Приложение G). 

Записите остават във временната памет за записи докато не се изтрият 

ръчно или се затвори прозорецът за каталогизация. 

 

Раздели: 

 Работен запис 

 Добавяне на запис към временната памет 

 Отстраняване на подпрозорци от временната памет 

 Проверка на запис 

 Сравняване на записи 

 Използване на временната памет за записи при редактирането 

 Други възможности при ползване на временната памет 

 Настройки на временната памет 
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