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2.2 РЕДАКТИРАНЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ДАННИ В 

БИБЛИОГРАФСКИТЕ ЗАПИСИ  

Може да редактирате съдържанието на следните подполета: 

 610a - Неконтролирани предметни термини - Предметен термин  

 610z - Неконтролирани предметни термини - Език  

 675b - Универсална десетична класификация (УДК) - Съкратен 

индекс  

 675s - Универсална десетична класификация (УДК) - Статистика  

 992b - Поле за локално използване - Означения на записа 

 992y - Поле за локално използване - Инвентарен номер на 

продължаващо издание 

 

Само потребителите, които притежават правото CAT_610 – поддържане на 

локалните данни, могат да редактират локалните данни. Правата се дават 

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, намерете и изберете материала. 

2. Изберете метода Обект / Редактиране на локалните данни. 

3. Отваря се прозорецът за редактиране на локални библиографски 

данни. Той ви дава възможност:  

 Да добавяте поле или подполе 

След като маркирате реда, позиционирайте курсора на мишката на 

„Добавяне на поле/подполе” или „Добавяне на подполе”. Отваря се 

списък, съдържащ всички полета и подполета, които можете да 

добавите на определено място. След като сте избрали поле/подполе, 

ще се отвори прозорецът Редактиране, който се използва, за 

въвеждане на съответните данни. За подполета, в които се използват 

локални кодови таблици, въведете данните, използвайки локалните 

кодови таблици. 

 Да редактирате поле или подполе  

За да редактирате данните в полетата и подполетата, кликнете два пъти 

с левия бутон на мишката върху маркирания ред и ще се отвори 

прозорецът Редактиране. 

 Да изтривате поле или подполе 

За да изтриете поле или подполе, кликнете с десния бутон на мишката 

върху маркирания ред. 

Процедура 

Предварително 

условие 
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4. Съхранете данните. 

 

В прозореца за редактиране на локалните данни, може да използвате и 

клавиатурата:  

 Използвайте клавишите със стрелки <↑> и <↓>, за да се 

придвижвате между полетата и подполетата или между стойностите 

в локалната кодова таблица и стойностите на индикатора. 

 Използвайте клавиша <Tab>, за да отидете в текстовото поле за 

въвеждане на полета/подполета и в текстовото поле за вмъкване на 

полета. За да изберете поле или подполе, трябва да използвате 

мишката, а не клавиатурата. 

 За да потвърдите стойността от кодовата таблица, използвайте 

<Клавиша за интервал> . 

 За да стигнете до бутона OK или до бутона Откажи използвайте 

клавиша <Tab>. За да потвърдите вашия избор, използвайте 

клавиша <Въведи>. 

 За да изтриете полето, съдържащо подполета или индивидуално 

подполе, използвайте клавиша <Изтрий>. 

 

Опции 
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