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2.1 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАПИС ОТ СПОДЕЛЕНАТА 

БИБЛИОГРАФСКА БАЗА ДАННИ   

Може да прехвърлите запис от споделената база данни и да го използвате. 

За да направите това, трябва да имате специални права, които не се 

получават от администратора на локалното приложение.   

 

Записи могат да изтеглят само потребители, притежаващи правата 

CAT_RCT – Изтегляне на записи от споделена база данни към локална 

база данни. Тези права се предоставят от IZUM (виж COBISS3/Управление 

на приложението, V4.0, Ръководство за ползвателя, глава 4 

Потребителски имена, 4.1 Определяне на потребителско име). 

 

1. В категорията Материал, изберете метода Категория / Изтегляне на 

запис от споделена база данни към локална база данни. 

2. Отваря се търсачът за библиографски записи в споделената 

библиографска база данни, който  използвате, за да намерите и 

изберете библиографския запис. 

3. Отваря се прозорецът за редактиране на локалните данни.  

4. Въведете локалните данни и ги съхранете (виж глава 2.2). 

5. Отваря се търсачът за библиографски записи в споделената 

библиографска база данни, който можете да използвате, за да 

намерите и изберете друг библиографски запис. 

6. Стъпки 2 и 3 могат да бъдат повтаряни няколко пъти.  

7. За да приключите процедурата, кликнете върху бутона Затвори в 

търсача за библиографски записи. 

 

Ако в търсача на библиографски запис натиснете бутона COBIB.BG и 

превключите от търсене в локалната база данни на търсене в споделената 

библиографска база данни, може да намерите и изберете желания запис в 

базата данни и след това да продължите с изтеглянето.  

Може да изтегляте библиографски записи от споделената библиографска 

база данни, когато добавяте единици към документите по набавянето. 

Натиснете бутона COBIB.BG в търсача на библиографски записи и 

превключете на споделената библиографска база данни, където можете да 

намерите и изберете записа. След това продължете с изтеглянето. 
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