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9 НОРМАТИВЕН КОНТРОЛ 

В тази глава са описани общите принципи на каталогизация с нормативен 

контрол, съставните части на софтуера COBISS3/Каталогизация 

(потребителски интерфейс за каталогизация, търсач и визуализатор), както 

и процедурите при работа с контролните записи. Описани са и повечето от 

различията в сравнение с библиографските записи. Тъй като компонентите 

на интерфейса, които отварят категорията Контролен запис (<акроним на 

нормативната база данни>) са подчинени на същите принципи като 

компонентите на категорията Библиографски запис, тук са описани 

основните различия между тях. 

Внедряването на нормативен контрол в системата за споделена 

каталогизация променя начина, по който се въвеждат данни в полетата, в 

които той се прилага (виж глава 7.3.4). 

В тези полета установени основни точки за достъп могат да се въвеждат 

само през нормативната база данни. Същото се отнася и до добавянето на 

вариантни и свързани точки за достъп и променянето на основни точки за 

достъп. 

За свързване на основните точки за достъп в библиографския запис с 

контролните записи се използва подполе 3 – Номер на контролния запис. 

На основата на това подполе, в библиографския запис автоматично се 

въвежда установената точка за достъп, заедно с всички съществуващи 

вариантни и свързани точки за достъп от контролния запис. Подполе 3 

позволява също библиографските записи да бъдат синхронизирани 

автоматично с контролните записи (виж глава 9.12).  

В системите COBISS, при които досега не е съществувал нормативен 

контрол, дори след внедряването му голям брой основни точки за достъп 

от стари библиографски записи може да останат несвързани. По-късно те 

трябва да се свържат ръчно със записите от съответната нормативна база 

данни.  

От съществено значение за осигуряването на максимална резултатност и 

качество на системата COBISS е записите в съществуващите нормативни 

бази данни да бъдат максимално пълни. Трябва да бъдат проверени 

колкото може повече записи. За тази цел при записите за лица и 

колективни органи предимство трябва да имат записите за местни и често 

срещани чуждестранни автори.  
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Засега каталогизация с нормативен контрол се прилага само в системи 

COBISS, при които една от нормативните бази данни е включена към 

системата за споделена каталогизация (виж и глава  2.1.2). 

 

Раздели: 

 Потребителски интерфейс за каталогизация 

 Търсач 

 Визуализатор 

 Временна памет за записи 

 Редактор на запис 

 Предварителни етапи на нормативния контрол  

 Прехвърляне на записи 

 Създаване на записи 

 Коригиране и актуализиране на записи 

 Уреждане на дублирани записи 

 Разделяне на записи 

 Синхронизация между библиографските и контролните записи 
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