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7 РЕДАКТОР НА ЗАПИС 

Редакторът на записа е част от потребителския интерфейс за 

каталогизация. Той улеснява редактирането и управлението на 

библиографските записи. 

Записът, който желаете да създадете или редактирате се зарежда  в 

редактора с употребата на един от следните методи от менюто Запис: 

Редактирай записа, Прехвърли записа, Преобразувай в нов запис, 

Създай запис и Добави локален запис в COBIB. Тези методи, с 

изключение на метода Запис / Създай запис могат да се използват само за 

съществуващ запис, който трябва първо да бъде добавен като 

подпрозорец във временната памет (виж глава 6.2). Преди да изберете 

подходящ метод, трябва да маркирате подпрозореца със съответния запис 

във временната памет.  

В редактора записите се редактират във формат COMARC/B. 

Редакторът на запис съдържа полета, подполета и индикатори, които са 

включени в избраната маска.  

Полетата са означени с низ от три цифри и с графичния знак за папка 

( ), а подполетата с буква или цифра и графичен знак за файл ( ). 

Някои полета съдържат и цифрови стойности на индикаторите. В 

зависимост от избора в менюто Настройки, полетата, подполетата и 

индикаторите могат да бъдат посочени само с означения или и с 

наименования.. 

При показване на записите се използват различни цветове: 

 синьо за означенията и наименованията на полета и подполета 

 зелено за означенията и наименованията на подполета, за които 

нямате права за редактиране 

 черно за стойностите на индикаторите 

 червено за полета и подполета, които трябва да се проверят и 

поправят, напр., в задължително поле да се добави липсващ код 

Полетата и подполетата може да бъдат задължителни или повтарящи се. В 

редактора се използват следните графични знаци за тяхното отбелязване:   

  – задължително поле  
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  – повтарящо се поле 

  – задължително и повтарящо се поле 

  – задължително подполе 

  – повтарящо се подполе 

  – задължително и повтарящо се поле 

 

За придвижване между полетата и подполетата се използва клавиш със 

стрелка или мишката, или натискане на първата цифра от означението на 

полето или подполето. Така ще се придвижите до първия видим в 

редактора елемент от данни, чието означение започва с въведения знак. 

Когато полето вече е отворено, може да се придвижите към подполе с 

натискане на клавиша, който съответства на търсеното подполе (напр., 

може да се преместите в подполе 210g като натиснете клавиша <g>).  
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Фигура 7-1: Редактор на запис 

 

Данните за библиографския ресурс се въвеждат или редактират в полето 

за въвеждане, което се отваря, след като се избере полето, което желаете 

да редактирате. Наборът от полета и подполета може да бъде променян, 

т.е. те може да се добавят, изтриват, копират или поставят. Полетата и 

подполетата са изброени в определена последователност, която може да 

бъде променяна (без възходящия ред на номерата на полетата). Може да 

се променят и някои характеристики на полета и подполета, напр., 
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библиографско ниво, дължина и др. Записите могат да се показват в 

съкратена и разширена форма.  

При редактиране на записи може да се ползват ръководствата за 

форматите COMARC/B и COMARC/A, които са достъпни и в електронен 

формат. Някои от системите разполагат и с електронни наръчници.  

Предефинираните настройки на редактора на запис може да се променят. 

 

Раздели: 

 Управление на записи 

 Отваряне и затваряне на полета и подполета 

 Въвеждане на данни 

 Добавяне на полета и подполета 

 Изтриване на полета и подполета 

 Копиране и вмъкване 

 Определяне на последователността на полетата и подполетата 

 Показване на запис в съкратен и разширен вид 

 Справки с ръководствата 

 Настройки на редактора на записа 

 Промяна на характеристиките на поле и подполе 
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