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7.11 ПРОМЯНА НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПОЛЕ И 

ПОДПОЛЕ 

Някои характеристики на полета и подполета може да бъдат променяни от 

отделна библиотека. Лицето, което отговаря за каталогизацията в 

библиотеката, трябва да има специалните права CAT_EDITTYPE, за да 

променя характеристиките. Променените характеристики се активизират, 

след като всички каталогизатори в библиотеката се включат отново към 

COBISS3. 

Характеристиките на полетата и подполетата трябва да да се настройват 

за всяка маска на въвеждане поотделно. Някои характеристики се отнасят 

до цялото поле, а други само до някои отделни подполета.. 

При полетата може да се променят следните характеристики: 

 Предефинирани стойности на индикатор (ако са дефинирани 

индикатори) 

 Брой на повторения на всяко поле от маската (ако полето е 

повтарящо се) 
 

 

Фигура 7.11-1: Прозорец Характеристики на поле 

 

1. Изберете метода  Настройки / Определи характеристика на полето. 

Отваря се прозорецът Характеристики на поле.  

2. Изберете маска за въвеждане при „Маска”. 

3. Изберете полето, чиито характеристики желаете да настроите при 

„Поле”.  

4. При „Брой полета” може да уточните колко пъти полето трябва да се 

показва в маската (ако полето е повтарящо се).  

Процедура 
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Забележка: 

Ако желаете да уточните броя на полетата в маската за поле, 

което все още  не е в маската, трябва първо да промените нивото за 

поне едно подполе от това поле (виж по-долу процедурата за 

промяна на характеристиките на подполе).   

 

5. Предефинираната стойност на индикатора (за единия или двата 

индикатора) може да се промени, ако изберете нова стойност от 

падащия списък.  

6. Кликнете върху бутона Съхрани, за да съхраните данните. 

7. Кликнете върху бутона Изход, за да затворите прозореца.  

 

При подполетата може да се променят следните характеристики: 

 ниво 

 максимална дължина 

 брой на повторенията на отделно подполе в маската за въвеждане 

 въвеждане задължително от кодова таблица 

 въвеждане по желание от кодова таблица  

 помощ при въвеждане от кодова таблица 
 

Забележка: 

Някои характеристики, които са дефинирани централно не могат да се 

променят. Например, не може да се променя дължината или нивото за 

подполе  001c – Библиографско ниво. 

 

 

Фигура7.11-2: Прозорец Характеристики на подполе 
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1. Изберете метода  Настройки / Определи характеристика на 

подполето. 

Отваря се прозорецът Характеристики на подполе. 

2. Изберете маската за въвеждане под „Маска”. 

3. Изберете полето, към което принадлежи подполето под „Поле”. 

4. Изберете подполето, чиито характеристики желаете да промените под 

„Подполе”. 

5. Под „Ниво” е посочена стойността на актуалното ниво на избраното 

подполе. 

Нивото е дефинирано с цифрите 0, 1 или 7. Централно са дефинирани 

следните нива: 

 Ниво 1: подполето съществува в маската и е задължително (когато 

подполето е задължително, нивото не може да се променя).  

 Ниво 7: подполето съществува в маската и не е задължително. 

 Ниво 0: подполето не е включено в маската, но може да бъде 

добавяно.  

 

Нивото най-често се променя при подполета, които желаем да 

включим или да изключим от маската за въвеждане (напр., променяме 

нивото при определено подполе от 0 на 7 и така го включваме в 

маската за въвеждане, а при друго подполе променяме нивото от 7 на 

0 и така го изключваме от маската за въвеждане).  

6. Под "Дължина" може да бъде уточнена максималната дължина на 

въведените в избраното поле данни, ако тя не е ограничена на 

системно ниво. Когато няма данни, това означава, че дължината е 

неограничена. 

7. Под "Брой на подполетата" се въвежда броят на повторенията на 

избраното подполе (ако подполето е повтарящо се). 

 

Пример:  

Ако определяме характеристиките на подполето 610a – Предметна 

рубрика в маската за въвеждане M и в " Брой на подполетата" въведем 

4, това означава, че  с влизането в избраната маска за въвеждане в 

поле 610 се създават 4 празни подполета a. 

 

8. Под "Кодова таблица" се избира локална кодова таблица, приложима 

към избраното подполе. Всички локални кодови таблици са достъпни 

наред с общите кодови таблици.  

9. Когато активирате полето за отметка „Код – задължителен” в 

подполето може да се въвеждат данни само от кодовата таблица. Ако 

това поле за отметка не е активирано, в подполето може да се 

въвеждат всякакви данни.  

  

Процедура 
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10. Когато активирате полето за отметка "Помощ при въвеждане на код” 

кодът може да бъде въведен ръчно или избран от кодова таблица и в 

подполето се въвежда значението на кода вместо самия код.  

11. Кликнете върху бутона Съхрани, за да съхраните данните. 

12. Кликнете върху бутона Изход, за да затворите прозореца.  
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