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F.1 ОНЛАЙН КАТАЛОГ НА БИБЛИОТЕКАТА НА 

КОНГРЕСА 

Записите са във формат MARC 21 и са достъпни през сървъра Z39.50  на 

Библиотеката на Конгреса. 

F.1.1 Търсач 

Търсачът е подобен на търсача за библиографски записи във формат 

COMARC/B. Не са включени: бутонът за съхраняване на въведени 

запитвания, бутонът за превключване между търсене в локалната база 

данни и търсене в COBIB, бутонът за ограничаване, бутонът за списъка на 

индексите за търсене, бутонът за формати на списъка на попаденията и 

бутонът за избор на предварително съхранено запитване.  

Може да се използват следните полета за търсене: 

 стандартен номер 

 автор 

 заглавие 

 година на публикуване 

Когато въвеждате запитването, имайте предвид, че в Онлайн 

каталога на Библиотеката на Конгреса за „Година на публикуване” 

в индекса се включват данните от областта на публикуването, 

произвеждането и разпространяването в библиографското 

описание (област 4), а не данните за годината на публикуване от 

полето за общи данни, свързани с обработката, които обикновено 

се използват при търсене.  

 издател 

 език 

 предметни рубрики 

 ключови думи 

 

Ако броят на попаденията е по-голям от 10000, като резултати от 

търсенето се показват само първите 10000 библиографски записа. 

F.1.2 Визуализатор 

Във визуализатора има три подпрозореца, които позволяват показване на 

записа в три формата: Основен формат за показване, MARC и 

Оригинален MARC. 
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F.1.2.1 Основен формат за показване 

При основния формат за показване се показват следните атрибути и 

стойности, ако присъстват в записа:  

 LCCN 

 автор 

 заглавие 

 година на публикуване 

 издателски данни 

 серия (заглавие) 

 ISBN 

 език 

 предметни рубрики 

F.1.2.2 Формат за показване MARC  

В този подпрозорец може да видите запис във формат MARC 21, 

конвертиран  във формат COMARC/B. 

F.1.2.3 Формат за показване оригинален MARC  

В този подпрозорец  може да видите записа във формат MARC 21.  

F.1.3 Временна памет за записи 

Методите за записи в Онлайн каталога на Библиотеката на Конгреса 

действат във временната памет за записи подобно на методите за записи 

от локалната база данни и COBIB.  

За показване на запис във формат, е добавен методът Временна памет / 

Покажи в оригинален формат. За да отпечатате записа във формат 

MARC 21, използвайте метода Временна памет / Покажи в оригинален 

формат, и след това метода Временна памет / Отпечатай записа.  

 

Забележка: 

Методът Временна памет / Подготви записи за печат не е активен, 

когато във временната памет за записи е избран запис от Онлайн 

каталога на Библиотеката на Конгреса или от друга чуждестранна база 

данни.    
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