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ЗА РЪКОВОДСТВОТО  

Писмени условности, използвани в това ръководство:   

 

1. Текстът в получерно посочва наименованията на прозорците, 

подпрозорците и бутоните. 

 

Примери:  

Отваря се прозорецът Връзка. 

Кликнете върху подпрозореца MARC. 

Кликнете върху бутона Избери.  
 

2. Наименованията на менютата и методите в лентата с менюта са 

изписани в получерно. Първо е посочено наименованието на менюто, 

а след това – наименованието на метода. Наименованията на 

категориите също са изписани в получерно.   

 

 Примери:  

Изберете метода Запис / Редактирай записа.  

Изберете категорията Библиографски запис. 
 

3. Онези части от текста, които имат особено важно значение са 

изписани в получерен курсив. 

 

 Пример:  

Ако желаете да премахнете данни от списъка на попаденията, 

изберете ги под „Атрибути на формата на списъка на попаденията” и 

кликнете върху бутона Премахни. 
 

4. Иконите са изобразени графично. 

 

 Пример:  

Кликнете върху иконата .  
 

5. Наименованията на атрибутите и падащите списъци са оградени в 

двойни кавички.   
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 Пример: 

Под "Формат на списъка на попаденията" изберете формата, в който 

желаете да се показват резултатите от търсенето. 
 

6. Стойностите на атрибутите са изписани с курсив. 

 

 Пример:  

Така ще намерите записи за издания, публикувани в серията Penguin 

Classics. 
 

7. Наименованията на клавишите от клавиатурата са оградени в остри 

скоби. 

 

 Примери:  

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 
 

8. Знакът плюс (+), поставен между наименованията на два клавиша 

означава, че те трябва да бъдат натиснати едновременно. 

 

 Пример:  

<Ctrl> + <P> изисква д се натиснат <Ctrl> и <P> едновременно. 

Натиснете първо <Ctrl> и задръжте, след това натиснете <P>.   
 

9. Означенията и названията на полета, подполета, кодове и стойности 

на индикаторите са изписани в курсив. Означенията на кодовете са 

оградени в единични кавички.  

 

 Пример:  

Ако подполе 001a – Статус на записа в контролен запис съдържа 

кода "d" – изтрит запис, подполе 001x – Идентификационен номер на 

оригиналния запис се търси автоматично.  
 

10. В ръководството, за по-голяма яснота, префиксите, суфиксите, 

операторите (логически и контекстуални) са изписани с главни букви, 

но когато се работи със софтуера, може да се използват и малки букви.  

 

 Пример:  

Въведете под "Сложно търсене" (national AND geograph*)/SER или 

(national and geograph*)/ser.  
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