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9.3 ВИЗУАЛИЗАТОР 

Преглеждането на записи от списъка на попаденията в прозореца 

Преглеждане – Контролен запис (<акроним на нормативната база 

данни>) става по същия начин, както в прозореца на визуализатори за 

библиографски записи. Единствената разлика между двата визуализатора 

е наборът от данни при показването на записа. Както и визуализатора за 

библиографски записи, този визуализатор има три формата за показване. 

9.3.1 Основен формат за показване 

Основният формат за показване позволява записите да се преглеждат във 

формата на списък от атрибути.  

Показват се следните атрибути и техните стойности (когато има такива):  

 идентификационен номер на записа (CONOR.XX-ID) 

 вид на установената точка за достъп 

 установена точка за достъп 

 забележки, достъпни за ползвателите 

 вариантни точки за достъп 

 свързани точки за достъп 

 източник, от който са намерени данни 

 източник, от който не са намерени данни  

 употреба  

 обща забележка 

 език и националност 

 дата на раждане/смърт 

 код на институция/организация 

 данни за записа 

 URL 

9.3.2 Показване във формат MARC 

Показването във формат MARC позволява да се преглеждат записи във 

форма на полета и подполета на формата COMARC/А (виж Ръководство 

за COMARC/A). 

Показват се следните данни (когато ги има) от системното поле:   

 идентификационен номер на записа ("ID") 

 локален номер на записа ("LN") 

 означение за маска 
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 версия на записа 

 дата на създаване и името на лицето, което е създател на записа 

 дата на последна актуализация и името на лицето, което е 

актуализирало ("Updated") 

 акроним на библиотеката, която е защитила записа ("Adopted by") 

 

Пример:  

Преглежда се запис с идентификационен номер ID=3099491 във 

визуализатора за контролни записи. Показват се следните данни за записа 

от системното поле: 

ID=3099491 LN=0000012107 PN V01 20.12.2001 CONOR::IZUM Updated: 

20.06.2002 CONOR::NUK_TEJA Adopted by: NUK  

9.3.3 Стандартен формат за показване 

Стандартният формат на показване позволява записът да се преглежда във 

форма, съгласно GARR (Guidelines for Authority Records and References). 

Показаните елементи (когато ги има) са изброени в следната 

последователност:  

 установена точка за достъп 

 забележки от блока за достъпни за ползвателите забележки 

 вариантни точки за достъп 

 свързани точки за достъп 

 забележки от блока за източници на информацията  

 идентификационен номер (CONOR.XX-ID) 
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