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8.6 РЕШЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЗАПИСИ 

Локалните записи са създадени с конвертиране на записи от система, 

която библиотеката е използвала преди да се включи в системата COBISS 

и се въвеждат само в локалната база данни. 

Преди да се редактира локален запис, трябва да се провери дали в COBIB 

вече не съществува запис за същия библиографски ресурс. Ако такъв 

запис съществува, изтрийте записа от локалната база данни и прехвърлете 

вместо него записа от COBIB. Ако обаче в COBIB още няма запис, 

актуализирайте и редактирайте локалния запис и след това го съхранете в 

COBIB. 

 

Полезен съвет: 

Може да намерите всички локални записи в библиографската база данни, 

ако въведете CR=<създател, на когото е възложена конверсия> (най-

често CR=*OLD) под "Сложно търсене", и 000e=only под "Сканиране" в 

прозореца за търсене на категорията Библиографски запис.   

8.6.1 Локалният запис е дубликат  

Процедурата се прилага, когато за библиографския ресурс, който е описан 

в локалния запис, в COBIB вече има друг запис. 

 

Започнете от прозореца Библиографски запис.  

1. Изберете метода Търсене / <акроним на локалната база 

данни>/COBIB. 

Отваря се прозорецът Търсене – Библиографски запис (<акроним 

на локалната база данни>). 

2. Въведете подходящото запитване и извършете търсене в локалната 

база данни. Процедурата за търсене е описана подробно в глава 4.  

Записът за библиографския ресурс, който търсите, е между 

попаденията от търсенето.  

3. Маркирайте желания запис в списъка на попаденията и кликнете 

върху бутона Избери. 

Избраният запис се добавя като подпрозорец във временната памет за 

записи. 

4. Използвайте същата процедура за търсене на съответния запис в 

COBIB и го добавете към временната памет за записи. 

5. Маркирайте подпрозореца, съдържащ записа от COBIB и изберете 

метода   

Процедура  
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Запис / Прехвърли записа. Следвайте стъпките от 5 до 7 в глава 

8.2.1. След това продължете със следващата стъпка. 

6. Преместете в софтуерния модул COBISS3/Фонд данните за фонда (ако 

има такива) от записа, който ще бъде изтрит, в записа, който ще бъде 

запазен. 

7. Изберете във временната памет за записи подпрозореца, съдържащ 

локалния запис и изберете метода Запис / Добави локалния запис в 

COBIB. 

Записът се зарежда в редактора. Същевременно той се проверява 

автоматично. Ако в него има грешки, се отваря прозорец със списък 

на грешките. Прозорецът може да се затвори с кликване върху бутона 

OK. 

8. Изберете метода Запис / Изтрий записа. 

Записът се изтрива от локалната база данни. Софтуерът показва 

съобщение, че записът е бил изтрит .  

8.6.2 Локалният запис не е дубликат  

Процедурата се прилага, когато за библиографския ресурс, който е описан 

в локалния запис, в COBIB няма запис.  

 

Започнете от прозореца Библиографски запис.  

1. Изберете метода Търсене / <акроним на локалната база 

данни>/COBIB. 

Отваря се прозорецът Търсене – Библиографски запис (<акроним 

на локалната база данни>). 

2. Въведете подходящото запитване и извършете търсене в локалната 

база данни. Процедурата за търсене е описана подробно в глава 4. 

Записът за библиографския ресурс, който търсите, е между 

попаденията от търсенето. 

3. Маркирайте желания запис в списъка на попаденията и кликнете 

върху бутона Избери. 

Избраният запис се добавя като подпрозорец във временната памет за 

записи. 

4. Използвайте търсача, за да проверите, дали в COBIB вече няма запис 

за същия библиографски ресурс. 

Записът за библиографския ресурс, който търсите, не е между 

попаденията от търсенето. 

5. Затворете търсача и маркирайте във временната памет за записи 

подпрозореца, съдържащ локалния запис, а след това изберете метода 

Запис / Добави локалния запис в COBIB. 

Процедура 
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Записът се зарежда в редактора. Същевременно той се проверява 

автоматично. Ако в него има грешки, се отваря прозорец със списък 

на грешките. Прозорецът може да се затвори с кликване върху бутона 

OK. 

 

 Забележка: 

Локалните записи не могат да се редактират с метода Запис / 

Редактирай записа. 

 

6. Коригирайте или актуализирайте данните в записа според 

изискванията. Възможностите на редактора са описани в глава 7. 

7. Съхранете записа като използвате метода Запис / Съхрани записа. 

Ако в записа има грешки, които може да се установят по програмен 

път, софтуерът предупреждава за тях. Забележка се получава и когато 

в COBIB има записи, които може да бъдат дубликати на редактирания 

запис (виж глава 7.1.10). 

Записът се съхранява в COBIB и в локалната база данни. 

 

Забележка: 

Винаги проверявайте и, ако е възможно, коригирайте грешките, за 

които ви е предупредил софтуерът. 
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