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F.3 ISSN 

Базата данни ISSN е инсталирана на сървър на IZUM's и се актуализира 

ежедневно. Записите са във формат MARC 21.  

F.3.1 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: 

 ISSN 

 ключово заглавие 

 заглавие 

 издател 

 място на публикуване 

 начална година 

 последна година  

 издаващ орган 

 свързани заглавия 

 свързан ISSN 

 страна 

 език 

 ISSN-L 

 код на Национален център за ISSN 

 статус на публикацията 

 вид на продължаващия ресурс 

 периодичност 

 код за носител 

 УДК 

 съкратено ключово заглавие 
 

F.3.2 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.3.3 Основен формат за показване 

При основния формат за показване се показват следните атрибути и 

стойности, ако присъстват в записа: 

 ISSN 

 ключово заглавие 

 издател 

 място на публикуване 

 дата на публикуване 

 издаващ орган 

 номерация 

 периодичност 

 страна 

 език 

 ISSN-L 

 код на Национален център за ISSN  

 УДК 

 съкратено ключово заглавие 

 заглавие 

 свързани заглавия 

F.3.3.1 Формат за показване MARC 

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

конвертиран  във формат COMARC/B. 

F.3.3.2  Формат за показване оригинален MARC 

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

F.3.4 Временна памет за записи 

Методите за записи в базата данни ISSN 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, а след това метода Временна памет / Отпечатай записа.  
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Забележка: 

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

във временната памет за записи е избран запис от базата данни ISSN или от 

друга чуждестранна база данни.  
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