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9.2 ТЪРСАЧ 

За търсене в различните нормативни бази данни се отварят различни 

прозорци Търсене – Контролен запис (<акроним на нормативната 

база данни>). Всеки път е различен само наборът от полета за търсене, а 

останалите функции са същите като в прозореца за библиографски 

записи. 

 

 

Фигура 9.2-1: Пример за търсач в CONOR 

 

Прозорецът за търсене може да се отваря в браузъра или в 

потребителския интерфейс за каталогизация, т.е. в прозореца 

Библиографски запис или в прозореца Контролен запис (<акроним на 

нормативната база данни>).  

 

Започнете от потребителския интерфейс за каталогизация. 

1. Изберете метода Търсене / < акроним на нормативната база 

данни>. 

Отваря се прозорецът Търсене – Контролен запис (<акроним на 

нормативната база данни>).  

Продължете като следвате процедурата, описана в глава 4. 

 

В горната част на прозореца са разположени полета за търсене на 

контролни записи. Също като в търсача в библиографските бази данни, в 
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този прозорец има полета за търсене „Сложно търсене” и „Сканиране”. 

Полето „Ограничаване” засега не е включено в прозореца. 

Технологията на търсене на контролни записи в основата си е същата 

както при библиографските записи. Това се отнася до морфологичното 

пресичане на запитванията и търсенето по няколко полета за търсене, 

както и до сложното търсене и сканирането (виж глава 4.1).  

Други особености на търсенето в търсача: 

Индекси за търсене 

Списъкът на всички индекси за търсене, които се използват за сложно 

търсене в нормативните бази данни е даден в Приложение A.2.  

Търсене с диакритични знаци 

Полетата за точки за достъп се индексират в допълнителен индекс с 

всички диакритични знаци. В основния индекс те са индексирани без тях, 

подобно на останалите полета. Когато търсите в допълнителния индекс, 

винаги въвеждайте всички диакритични знаци. 

 

Пример:  

Търсене по името на композитора Georg Friedrich Händel. 

Въвеждането на Händel, Georg Friedrich* под "Име на лице" дава като 

резултат един контролен запис. Същото запитване, без диакритични 

знаци, не дава резултат. Запис за Händel без диакритични знаци може да 

се открие само в основния индекс, ако се използва сложно търсене, т.е. 

като се въведе (Handel and Georg and Friedrich)/PN. 
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