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13.2 НАСТРОЙКИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Настройките на потребителя се отнасят до: 

 големината на шрифта  

 изгледа на потребителския интерфейс за каталогизация  

 показването на записа в редактора 

 показването на записа във временната памет за записи 

 показването на записи в списъка на попаденията 

 дефинирането на формата на списъка на попаденията 

13.2.1 Големина на шрифта 

Всеки каталогизатор може да избира размер на шрифта в потребителския 

интерфейс в зависимост от нуждите си. Процедурата е описана в 

наръчника COBISS3 Основно ръководство, виж глава 5.1. Избраният 

размер се запазва като предефиниран до следващата промяна.   

13.2.2 Изглед на потребителския интерфейс за 

каталогизация 

Потребителският интерфейс за каталогизация може да се промени като се 

разменят местата на временната памет за записи и редактора. За да 

осъществите промяната, изберете метода Настройки / Промени 

съдържанието на прозорците. 

Потребителският интерфейс за каталогизация може да се раздели на три 

части, така че въвеждането на данни в записа да се извършва в отделно 

поле за въвеждане, под редактора и временната памет за записи. За да 

добавите отделно поле за въвеждане, изберете метода Настройки / 

Редактирай в отделно поле за въвеждане.   

Размерът на частта от прозореца, съдържаща отделното текстово поле 

може да се променя като се използват контурите. Избраният размер се 

запазва като предефиниран до следващата промяна.    

13.2.3 Показване на записа в редактора 

Ако желаете да се показват само означенията на полето и подполето, 

индикаторите и кодовете (без техните названия), в менюто Настройки 

трябва да бъдат празни следните полета за отметка: 

 "Покажи наименованията на полета и подполета" 
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 "Покажи значението на индикаторите" 

 "Покажи значението на кодовете" 
 

Когато желаете при редактирането на записа избрани полета да останат 

отворени, оставете празно полето за отметка "Разшири само избраното 

поле" в менюто Настройки. 

Когато желаете в редактора винаги да се зарежда разширен запис, 

изберете „Разширено показване” в менюто Настройки.  

Ако искате подполетата, в които извършвате промени да се показват 

оцветени в жълто, трябва да маркирате полето за отметка "Покажи 

промените" в менюто Настройки.  

Настройката остава предефинирана, докато не я промените отново. 

13.2.4 Показване на записа във временната 

памет 

Ако желаете в записа от временната памет за записи да се показват и 

полетата 996, 997 и 998, маркирайте полето за отметки  "Покажи данните 

за фонда" в менюто Настройки. 

 

Забележка: 

Полетата 996, 997 и 998 не може да се редактират в софтуерния модул 

COBISS3/Каталогизация.   

 

Ако желаете съдържанието на избраните полета/подполета от записа, 

върху който работите в редактора, да бъде оцветено в синьо, маркирайте 

полето за отметка "Покажи избраното поле/подполе" в менюто 

Настройки. 

 

 Забележка: 

Промените, направени в процеса на редактиране на записа се посочват 

във временната памет за записи, оцветени в жълто.  

13.2.5 Показване на записите в списъка на 

попаденията 

Когато желаете текстът в колоните на списъка да се показва изцяло, 

маркирайте полето за отметки "Прекъсване на страницата". Ако желаете 

текстът да се показва в един ред, полето за отметки не трябва да се 

маркира. 

  

  



COBISS  COBISS3/Каталогизация 

 

© IZUM, юни 2013, Прев. на англ.: авг. 2013, Прев. на бълг.: окт. 2015 13.2-3 

 

13.2.6 Дефиниране на формата на списъка на 

попаденията 

Ако е необходимо, в търсача може да се дефинират различни формати за 

показване на списъка на попаденията (виж глава 4.5). Процедурите за 

редактиране, добавяне и изтриване на формати за списъка на попаденията 

са описани в глава 11.1.2. Допълнителните формати за показване на 

списъка на попаденията са свързани с вашето потребителско име. Когато 

няколко библиотекари желаят да ползват един и същ формат, всеки от тях 

трябва да го настрои самостоятелно и да го добави към списъка на 

формати за показване на списъка на попаденията. 

Може да копирате списъка за допълнителна употреба и да го поставите в 

екселска работна среда (виж стъпка 8, глава 4). 
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