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2 ДЕФИНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛА 

Материалът представлява част от библиографския запис от локалната  

база данни, в която са съхранени всички библиографски данни. При 

преглед на връзките на материала може да се установи библиографският 

запис, с който той е свързан.  Може да се видят и данните за фонда, както 

и отделните документи, създадени в процеса на набавяне на монографии.  

Процедурите по набавяне на материал могат да се прилагат и за материал, 

за който в локалната база данни още няма създаден запис. 

Дефинирането на материала зависи от това дали в локалната база 

съществува запис  за него или не. В първия случай не е необходимо да се 

въвеждатданни за материала, а във втория може да прехвърлите записа от 

споделената база данни и сами да въведете данните или да прехвърлите 

данните от споделената база данни или други бази данни, достъпни през 

Интернет. 

Данните за фонда (съпровождани или не от документите, отнасящи се до 

процеса на набавяне) могат да бъдат свързвани и с библиографски запис 

за друг материал (В програмната среда COBISS2 данните за фонда се 

прехвърлят към друг библиографски запис). Това се извършва в случай, 

когато данните за фонда са свързани с библиографски запис погрешно 

или когато е необходимо да се създаде паралелен локален запис и част от 

данните за фонда да се прехвърлят в него.  

Могат да се прехвърлят и само документите, отнасящи се до процеса на 

набавяне. Това се прави, когато извършвате процедури за набавяне на 

материал, за който в локалната база данни съществува запис. 

Материал, който е свързан с библиографския запис или с документи за 

набавянето не може да се изтрива от базата данни.  

Подраздели: 

 Връзка между материал и библиографски запис; 

 Въвеждане на материал; 

 Промяна на връзката между данните за фонда и библиографския 

запис; 

 Изтриване на материал 
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