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7.6 КОПИРАНЕ И ВМЪКВАНЕ 

Може да се копира от записа във временната памет за записи (виж глава 

6.6), както и от записа, който редактирате в редактора.  

7.6.1 Копиране  

Може да се копира от записа в редактора, ако желаете да използвате 

отново съществуващ текст, поле или подполе,. 

7.6.1.1 Копиране на текст 

Може да копирате текст или част от текст от подполе. 

 

1. Отворете подполето. 

2. Прекарайте мишката върху текста, който желаете да копирате, за да го 

маркирате. 

3. Изберете метода Редактиране / Копирай текста. 

Текстът, който сте маркирали в полето за въвеждане, се съхранява във 

временната памет за текст. 

 

Полезен съвет: 

Когато желаете да отстраните текст от полето за въвеждане, може да 

изберете и метода Редактиране / Премахни текста.  

 

Текст може да се копира и с натискане на клавишите <Ctrl> + <C>. 

7.6.1.2 Копиране на поле 

Възможно е да се копира всяко поле. 

 

1. Кликнете върху полето или подполето, за да го изберете. 

2. Изберете метода Редактиране / Копирай полето. 

Избраното поле и съдържанието на подполето се съхранява във 

временната памет за полета. 

 

Поле може да се копира и с натискане на клавишите <Alt> + <F7>. 

Процедура  
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7.6.1.3 Копиране на подполе 

Може да се копира само отделно подполе. 

 

1. Кликнете върху подполето, за да го изберете. 

2. Изберете метода Редактиране / Копирай подполето. 

Избраното подполе и неговото съдържание се съхраняват във 

временната памет за подполета. 

 

Подполе може да се копира и с натискане на клавишите <Alt> + <F9>. 

7.6.1.4 Копиране на съдържанието на подполе 

Може да се копира и цялото съдържание на подполе, без да се маркира 

текстът. 

 

1. Кликнете върху подполето, за да го изберете. 

2. Изберете метода Редактиране / Копирай съдържанието на 

подполето. 

Цялото съдържание на подполето се съхранява във временната памет 

за текст. 

7.6.2 Вмъкване  

Копираните или изтрити текстове, полета или подполета може да се 

добавят в записа с вмъкване. 

 

 Полезен съвет: 

Съдържанието от временната памет може да се използва отново, тъй като 

то не се променя преди да изтриете или копирате друго съдържание.  

7.6.2.1 Вмъкване на текст 

С вмъкване може да се добави копиран или изтрит текст, който е бил 

запазен във временната памет за текст. 

 

1. Отворете подполето. 

2. Изберете метода Редактиране / Вмъкни текста. 

Последният копиран или изтрит текст се вмъква в полето за 

въвеждане. 
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Забележка: 

Ако копираният текст съдържа знаци, които не са включени в 

набора от знаци на  COBISS, при вмъкването те се заместват с  "%".  

 

 Полезен съвет: 

Със специално вмъкване може да вмъкнете всеки текст, който сте 

копирали по време на работната сесия в софтуера COBISS3 (виж глава 

7.6.3).  

 

Текст може да се вмъкне и с натискане на клавишите <Ctrl> + <V>.  

7.6.2.2 Вмъкване на поле 

С вмъкване може да се добави копирано или изтрито поле, което е 

съхранено във временната памет за полета. 

 

1.  Кликнете върху полето или подполето, за да го изберете. 

2. Изберете метода Редактиране / Вмъкни поле. 

Последното копирано или изтрито поле се добавя към записа. 

Полето винаги се добавя към записа по такъв начин, че да се запази 

възходящата последователност на означенията на полетата. 

Когато е определена позиция в записа, където полето може да се 

вмъкне, то се добавя непосредствено след избраното поле. 

Ако не е избрана позиция, полето се добавя по такъв начин, че да се 

запази възходящата последователност на означенията на полетата. 

Когато полето е повтарящо се, то се добавя като последно от 

повторените полета. 

 

 Полезен съвет: 

Ако в записа вече има неповтарящо се поле, то не може да се вмъкне. 

 

Пример: 

В записа има едно поле 675. Искате да вмъкнете друго поле 675, което сте 

копирали преди това.  

Ако сте избрали позиция на поле 610, което е последвано от поле 675, 

след като изберете метода Редактиране / Вмъкни поле, полето 675 ще се 

добави преди съществуващото поле 675. 

Ако сте избрали позиция на поле 200, след като изберете метода 

Редактиране / Вмъкни поле, копираното поле 675 ще се добави след 

съществуващото поле 675. 

Процедура  

Опции  

  

  

  

  



COBISS3/Каталогизация COBISS  

 

7.6-4 © IZUM, юни 2013, Прев. на англ.: авг. 2013, Прев. на бълг.: окт. 2015 

 

 

 Полезен съвет: 

Със специално вмъкване може да се вмъкват всички полета, които са 

изтрити или копирани по време на една работна сесия в софтуера 

COBISS3 (виж глава 7.6.3).  

 

 Поле може да се вмъкне и с натискане на клавишите <Ctrl> + <Alt> + 

<F7>.  

7.6.2.3 Вмъкване на подполе 

С вмъкване може да се добави копирано или изтрито подполе, което е 

съхранено във временната памет за полета. 

 

1. Кликнете върху полето или подполето, за да го изберете. 

2. Изберете метода Редактиране / Вмъкни подполе. 

Последното копирано или изтрито подполе се добавя към записа. 

Когато е избрано поле, подполето се добавя на първо място в полето. 

Когато е избрано подполе, то се добавя в записа след избраното 

подполе. 

 

 Забележка: 

Ако в полето вече има неповтарящо се подполе, то не може да се вмъкне. 

 

 Полезен съвет: 

Със специално вмъкване може да се вмъкват всички подполета, които са 

изтрити или копирани по време на една работна сесия в софтуера 

COBISS3 (виж глава 7.6.3).  

 

 Подполе може да се вмъкне и с натискане на клавишите <Ctrl> + <Alt> + 

<F9>.  

7.6.3 Особени случаи на вмъкване  

Текстовете, полетата и подполетата остават във временната памет докато 

не излезем от софтуера COBISS3. Специалното вмъкване се използва, 

когато желаем да го вмъкнем в записа. 

 

1. Кликнете върху полето или подполето, за да го изберете или отворете 

полето за въвеждане. 

2. Изберете метода Редактиране / Специално вмъкване. 

Отваря се прозорецът Временна памет с три подпрозореца. 
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3. Когато желаете да вмъкнете текст, изберете желания текст от 

списъка на копирани и изтрити текстове в подпрозореца Текст. В 

началото на списъка е последния текст, който сте копирали или 

изтрили. 

4. Когато желаете да вмъкнете поле, изберете желаното поле от списъка 

на копирани или изтрити полета в подпрозореца Полета.  В началото 

на списъка е последното поле, което сте копирали или изтрили. В 

списъка всяко поле е представено с номера на полето, цифровите 

стойности на индикаторите (ако има такива), означенията на 

подполетата и съществуващото съдържание.   

Когато желаете да вмъкнете  подполе, изберете желаното подполе от 

списъка на копирани или изтрити подполета в подпрозореца 

Подполета. В началото на списъка е последното подполе, което сте 

копирали или изтрили. В списъка всяко подполе е представено с 

номера на полето, означението за подполето и съществуващото 

съдържание. 

5. Кликнете върху бутона OK. 

Ако сте избрали позиция в записа, където може да се вмъкне полето (с 

оглед на възходящата последователност на означенията на 

подполетата), то се добавя непосредствено след избраното поле. 

Ако не е  избрана позиция, полето се добавя на подходящо място в 

записа, така че да се спази възходящата последователност на 

означенията на полетата. Когато вече съществува поле със същото 

означение или е повтарящо се, полето се добавя непосредствено след 

него. 

Когато полето не е повтарящо се и вече съществува в записа, то не 

може да се добави. 

Когато се вмъква подполе, то се добавя непосредствено след 

избраното поле или подполе. 

 

Копираният текст се добавя в полето за въвеждане на избраното 

подполе. 

 

 Забележка: 

Ако копираният текст съдържа знаци, които не са включени в 

набора от знаци на  COBISS, при вмъкването те се заместват с  "%".  
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