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4.2 РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО 

При въвеждане на информационни запитвания може да се използва 

функцията преглед на термините (икона  ).   

Тази функция дава възможност да се види актуалният списък на 

термините за търсене в базата данни. Тя се използва когато искаме да сме 

сигурни, че терминът за търсене е изписан правилно.  

Функцията преглед на термините не е налична за „Ключови думи”, 

„Сканиране”, „Ограничаване” и „COBISS.BG-ID".  

 

1. В полето за въвеждане на параметри за търсене се въвежда началото 

на параметъра (напр. началото на заглавието на публикация, 

фамилното име на автора ...). 

Когато началото на термина за търсене не е известно, полето за 

въвеждане на запитвания може и да остане празно. Това се отнася за 

всички полета за търсене, освен за полето „Сложно търсене”. 

2. Кликва се върху иконата  до полето за въвеждане на запитвания.  

Отваря се прозорецът Преглед на термините, в който се вижда 

списък на всички термини от въведените  по-рано (или от първото) 

параметри за търсене. Списъкът е по азбучен ред, а при кодираните 

данни по възходящ ред на стойностите на кодовете. Цифрата пред 

всеки термин означава колко пъти този термин се появява в базата 

данни. За преминаване към следващата страница на списъка се кликва 

върху бутона Напред.   

 

Забележка: 

Термините за търсене в списъка не съдържат знака за изключване 

при сортиране "≠"  (NSB/NSE). 

 

3. От списъка се търси и избира желаната стойност.  

Това може да се извърши по два начина: 

 Със стрелката на мишката се избира стойност и се потвърждава с 

бутона ОК. 

 Стойността се избира с помощта на клавишите за позициониране 

<нагоре>, <надолу> и се натиска клавиша <Enter>. 

Избраната стойност се пренася в полето за въвеждане на параметри за 

търсене.  

 

Полезен съвет: 

Най-бързо се избира стойност от списъка на термините за търсене като се 

посочи със стрелката на мишката и се кликне върху нея два пъти.  

Процедура 
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Пример: 

Ако желаем да потърсим всички автори, чиито фамилни имена започват с 

поредицата от знаци Dickens, въвеждаме в "Автор – име на лице" dickens 

и кликваме върху иконата  до полето за търсене. В прозореца Преглед 

на термините се появява списък на авторите от базата данни, който 

започва с въведения низ от знаци. 
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