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5 ВИЗУАЛИЗАТОР 

Визуализаторът е компонент на потребителския интерфейс, който дава 

възможност за преглеждане на библиографския запис и/или на свързаните 

с него записи. В него може да се преглеждат един или повече 

библиографски записи едновременно. 

 

Елементи на визуализатора: 

 заглавна лента 

 иконите  Назад и  Напред, които при влизането във 

визуализатора не са активирани 

 иконите  Предишен и  Следващ, които се показват, само 

когато визуализаторът е отворен едновременно за повече 

библиографски записи  

 подпрозорците Основен формат, MARC и Стандартен формат, 

които позволяват избраният библиографски запис да се показва в 

различни формати  

 част от прозореца, в която се показва библиографският запис 

 част от прозореца, в която се показват обектите, свързани с 

избрания библиографски запис 

 бутони 

 Отвори – за показване на свързан запис в същия визуализатор 

 Нов прозорец – за показване на свързания запис в отделен 

визуализатор 

 Отпечатай – за отпечатване на библиографския запис 

 Затвори – за затваряне на един визуализатор 

 Затвори всички – за затваряне на всички визуализатори 
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Фигура 5-1: Визуализатор 

 

Визуализаторът може да се отваря в браузъра или търсача. 

 

Започва се от търсача.  

1. Визуализаторът се отваря, като от списъка на попаденията в търсача 

се избере библиографски запис и се кликне върху бутона Покажи.  

Отваря се прозорецът Преглеждане – Библиографски запис – 

пореден № nn, в който избраният библиографски запис се показва във 

формата, в който е преглеждан преди това (основен формат, MARC, 

стандартен формат).  

С кликване върху подпрозореца Основен формат (виж глава 5.1) 

библиографският запис може да се види като списък от атрибути. В 

подпрозореца MARC записът се показва във формат COMARC/B (виж 
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глава 5.2). Ако е необходимо записът да се прегледа във формат 

според изискванията на Международния стандрт за библиографско 

описание, се избира подпрозореца Стандартен формат (виж глава 

5.3).  

Ако с избрания запис са свързани друг запис или обекти, те може да се 

прегледат в частта от прозореца Свързани обекти.  

2. Когато е необходимо да се прегледа запис или друг обект, свързан с 

преглеждания в момента запис, той трябва първо да се маркира в 

списъка на свързаните обекти и след това да се кликне върху бутона 

Нов прозорец. Маркираният запис се показва в отделен визуализатор. 

Ако желаете този запис да се покаже във същия визуализатор (и да 

покрие записа, който се преглежда),  кликнете върху бутона Отвори.   

 

Полезен съвет: 

Свързаният библиографски запис може да се прегледа и като се 

кликне върху него два пъти. Избраният запис се показва в същия 

прозорец. 

 

3. За придвижване между библиографските записи, които са отворени в 

един и същ визуализатор, за назад се използва иконата , а за напред 

- иконата . 

4. Когато в търсача са маркирани повече библиографски записи и се 

отвори визуализатора, предишният запис може да се извика с 

помощта на иконата , а следващият с иконата .   

5. Когато е необходимо да се отпечата библиографският запис, се кликва 

върху бутона Отпечатай.  

 

Забележка: 

За да се отпечата правилно записът, на компютър трябва да бъде 

инсталиран  Java, версия 1.6 или по-висока. 

 

6. За затваряне на отделен визуализатор се кликва върху бутона 

Затвори. Когато в отделен визуализатор е отворен свързан запис, 

всички визуализатори може да се затворят с кликване върху бутона 

Затвори всички. 

 

Когато се промени големината на прозореца на визуализатора, след 

затварянето на визуализатора новият размер се съхранява като 

предефинирана стойност и е валиден докато не бъде променен отново.  

 

Раздели: 

 Основен формат за показване 

 Показване във формат MARC 

 Стандартен формат за показване 
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