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2 БИБЛИОГРАФСКИ ДАННИ ЗА 

МАТЕРИАЛА  

В програмния модул COBISS3/Фонд материалът представлява част от 

библиографския запис от локалната база данни, където се съхраняват 

всички библиографски данни. В категорията Материал може да се видят 

следните библиографски данни: заглавие, автор, език, издание, година на 

издаване, местоиздаване, издател, библиографско ниво, физическа 

характеристика, допълнителна физическа характеристика, ISBN, ISSN, 

ISMN, номер на издателя (за звукозаписи и нотни издания), страна на 

издаване, УДК за статистиката. При монографиите, автоматично се 

въвежда информацията за броя на екземплярите (998bc), за да бъде 

достъпна на споделено ниво. В COBISS3 връзката между материалите и 

библиографския запис в локалната база данни е атрибутът "COBISS.BG-

ID" в категорията Материал, където е отбелязан COBISS.BG-ID на записа 

от локалната база данни.  

Ако в локалната база данни вече съществува запис, материалът ще бъде 

подготвен автоматично в категорията Материал. Ако такъв запис още не 

съществува, първо ще трябва да го създадете. Използвайте записа от 

споделеното ниво, редактирайте локалните данни и след това продължете 

с редактирането на служебните данни.  

Когато разглеждате взаимовръзките, може да видите с кой  библиографски 

запис е свързан  материалът. Може да видите и служебните данни (полета 

996/997 и поле 998), както и данни за съпроводителните  документи, 

създадени в модулите COBISS3/Набавяне и COBISS3/Продължаващи 

издания  в процеса на набавяне. 

При определени обстоятелства, може да изтриете материала, т.е. 

библиографския запис, от базата данни. 

Отделните библиографски записи могат  да бъдат видяни и във формат 

COMARC.  

В търсача за материали, можете да търсите по данни от три различни 

категории: Библиографски запис, Поле 996/997 и Поле 998. Резултатите 

от търсенето винаги ще бъдат библиографски записи.  
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Полетата 996/997, които избирате от взаимовръзките на материала, ще 

бъдат подредени хронологично, т.е. последно добавените полета ще бъдат 

най-отдолу на списъка. Може обаче да видите полетата и в обратен ред.  

Раздели: 

 Изтегляне на запис от споделената библиографска база данни 

 Редактиране на локалните бази данни в библиографските записи  

 Изтриване на библиографски записи  

 Показване на записи във формат COMARC 

 Показване на полета 996/997 
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