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2.1 ВРЪЗКА МЕЖДУ МАТЕРИАЛ И БИБЛИОГРАФСКИ 

ЗАПИС 

Материалът представлява част от библиографския запис от локалната база 

данни, в която са съхранени всички библиографски данни. Ако в 

локалната база данни вече съществува запис, той е подготвен 

автоматично в категорията Материал. COBISS.BG-ID на записа от 

локалната база данни е съхранен под атрибута “COBISS.BG-ID”. 

Когато в локалната база данни няма запис, в рамките на процедурата по 

набавяне може да го прехвърлите от споделената база данни. 

2.1.1 Прехвърляне на запис от споделената 

база данни към локалната база данни 

Когато към документ за набавяне се добавя библиографска единица и  

няма запис в локалната база данни, той може да се прехвърли от 

споделената база данни.  

 

1. Въведете критерии за търсене в търсача Търсене – Библиографски 

запис, който се отваря при добавяне на библиографска единица към 

документ за набавяне и кликнете върху бутона COBIB.BG, за търсене 

на записи в споделената база данни. 

Отваря се търсачът Търсене - Библиографски запис (COBIB), който  

съдържа списък на намерените библиографски записи. 

2. Изберете библиографския запис. 

Отваря се прозорец с въпроса, дали желаете да прехвърлите записа в 

локалната база данни.  

3. За да прехвърлите записа, кликнете върху бутона Да. 

Записът се прехвърля от споделената в локалната база данни. При тази 

процедура може и да се редактират локалните данни в записа. 

Процесът на редактиране на локални данни е обяснен в COBISS3/Фонд 

V4.0 Ръководство за ползвателя (виж глава 2.2). 

 

От споделената база данни в локалната може да се прехвърли запис и като 

се маркира категорията Материал и след това се избере методът 

Категория / Прехвърляне на запис от споделената библиографска 

база данни в локалната база данни. Процесът на прехвърляне на записи 

е обяснен  в COBISS3/Фонд, V4.0 Ръководство за ползвателя (виж глава 

2.1). 

Въведете документа за набавяне в редактора Материал. 

Процедура 

Опции 

Следващи действия 
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2.1.2 Показване на записа във формат 

COMARC 

Данните за материала могат да бъдат показани във формата, в която са 

съхранени в библиографската база данни. Те могат да се виждат докато се 

извършват други операции. Когато е необходимо, данните могат да се 

копират.  

 

1. Намерете и изберете материала в категорията Материал. 

2. Изберете метода Обект / Покажи записа във формат COMARC. 

Отваря се прозорецът Преглед – Библиографски запис, в който са 

показани библиографските данни и данните за фонда за избрания 

материал. 

 

Процедура 
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