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7.9 СПРАВКИ С РЪКОВОДСТВАТА 

Във всяка система COBISS в процеса на работа може да се ползват 

различни ръководства, ако са достъпни в електронен формат.  

Методите за ползване на ръководствата може да се намерят в менюто 

Изглед. 

7.9.1 Ръководства за COMARC 

Ръководствата за COMARC са достъпни и в електронна форма и в 

процеса на работа позволяват бърза справка с отделно поле или подполе. 

Ръководствата за COMARC/A или COMARC/B се показват в зависимост 

от вашата позиция в софтуера.  

Започнете от потребителския интерфейс за каталогизация и изберете 

метода Изглед / Помощ в COMARC. Отваря се прозорецът Помощ, в 

лявата страна на който се намира съдържанието на всички глави на 

ръководството за формата COMARC. В дясната страна е показано 

описанието на избраното поле. Последните актуализации на 

ръководството са оцветени в червено.  

 

 

Фигура 7.9-1: Прозорец  Помощ 
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Форматът html е предназначен за преглеждане на ръководството онлайн, а 

форматът pdf  за отпечатване. 

За да ползвате формата html, кликнете върху линка с цифровото 

означение на полето. За да ползвате формата pdf , кликнете върху 

съкращението "pdf" до наименованието на полето или блока. Така се 

включвате в портала Обучение, Е-ръководства, където можете първо да 

изберете желаното ръководство и след това – подходящата глава 

Засега някои полета са достъпни само във формат pdf.  

В лентата с инструменти са разположени иконите:  

  с която се придвижваме назад   

  с която се придвижваме напред. 

 

Полезен съвет: 

Ръководство за COMARC може да се отвори и като натиснете клавиша 

<F1> или кликнете върху иконата  .  

7.9.2 Други ръководства 

Когато редактирате записи, може да използвате и справочните 

ръководства, които са достъпни за всяка система COBISS. 

В отделните системи COBISS методите в менюто Изглед може да са 

различни и да са дефинирани за всяка система поотделно. 

Наименованията на методите за извикване на ръководствата отговарят на 

заглавията им (или на техните съкращения).  

В менюто Изглед на системата COBISS.SI са достъпни методи за ползване 

в електронен формат на ръководствата ZNAČKA и PREKAT.  

Когато изберете метода Изглед / ZNAČKA, се отваря уебсайт за достъп 

до ръководството ZNAČKA.  

Когато изберете метода Изглед / PREKAT се отваря уебсайт за достъп до 

ръководството PREKAT.  
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