
© IZUM, юни 2013, Прев. на англ.: авг. 2013, Прев. на бълг.: окт. 2015 Приложение D-1 

 

D СПИСЪК НА ПРЕКИ ПЪТИЩА ПРИ 

НЯКОИ ПРОЦЕДУРИ И МЕТОДИ 

При определени операционни системи (напр., Linux) някои бързи 

клавиши или комбинации от клавиши може вече да са запазени за 

изпълнение на други задачи и да не работят в софтуера COBISS3. В тези 

случаи, преките пътища с названието на метода не са изброени в менюто 

на софтуера и може да бъде избиран само методът (напр., вместо да се 

използва комбинацията от клавиши <Ctrl> + <Alt> + <S>, запис може да 

бъде съхранен само с употребата на метода Запис / Съхрани записа). 
 

Таблица D-1: Списък на преки пътеща (бързи клавиши) за някои процедури и методи 

Пряк път (бързи 

клавиши) 

Процедура, метод Прозорец 

<D> въвеждане на текуща дата и час или премества 

въведената дата с един ден напред 

експорт на записи 

<W> въвеждане на дата и час с една седмица 

напред от текущата или въведената дата и час  

експорт на записи 

<M> въвеждане на дата и час с един месец напред 

от текущата или въведената дата и час 

експорт на записи 

клавиш за 

интервали 

изтриване на въведен час и дата  експорт на записи 

<Alt> + <M> активиране на лентата с менюта и отваряне на 

менюто Система. За отваряне на другите 

менюта използвайте клавишите със стрелки 

<ляво> и <дясно>, за преминаване от един 

метод към друг в менютата използвайте 

клавишите <нагоре> и <надолу>, а след това 

ги задействайте с натискане на клавиша за 

интервал или клавиша  <Enter>. 

браузър 

<Alt> + <C> активиране на прозореца с модулите и 

категориите. За избиране на категории се 

използват клавишите със стрелки <нагоре> и 

<надолу>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>.  

браузър 

 затваряне на  всички полета едновременно. 

Еквивалентен на метода Изглед / Съкратено 

показване.  

редактор на запис 
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<Alt> + <W> активиране на работното пространство. За 

избиране на записи за обработка се използват 

клавишите със стрелки <нагоре> , <надолу>, 

<Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>.  

браузър 

<Alt> + <R> Активиране на прозореца за свързани обекти. 

За избиране на записи за обработка се 

използват клавишите със стрелки <нагоре> , 

<надолу>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>. 

За копиране на избрания запис в работното 

пространство кликнете два пъти.  

браузър 

<Alt> + <E> отваряне на  всички полета едновременно; 

Еквивалентен на метода Изглед / Разширено 

показване.  

редактор на запис 

<Ctrl> + <C> копиране на маркирания текст във временната 

памет за текст или копиране на съдържанието 

на подполе 

потребителски интерфейс 

за каталогизация, търсач 

Кликване два 

пъти 

маркиране на дума потребителски интерфейс 

за каталогизация, търсач 

Кликване три 

пъти 

маркиране на ред потребителски интерфейс 

за каталогизация, търсач 

<Alt> + кликване 

два пъти 

копиране на маркирания текст във временната 

памет за текст 

браузър (само в атрибути 

на категория и работно 

пространство), търсач 

(само в списъка на 

попаденията), 

визуализатор (само в 

подпрозореца за показване 

в Основен формат) 

<Alt> + кликване 

два пъти 

отваряне на полето за въвеждане на 

индикатори 

редактор на запис 

<Ctrl> + <X> пренасяне на маркирания текст във 

временната памет за текст 

търсач, редактор на запис 

<Ctrl> + <V> вмъкване на текста от временната памет за 

текст на избрано място 

търсач, редактор на запис 

<Ctrl> + <P> отпечатване на запис с принтера браузър, временна памет за 

записи 

<F1> помощ, показване на полета от формата 

COMARC. Еквивалентен на метода Изглед / 

Помощ в COMARC. 

потребителски интерфейс 

за каталогизация 

<F3> търсене на запис в търсача. Еквивалентен на 

метода Категория / Търсене. 

браузър, редактор на запис 

<F4> търсене на записи по ID. Еквивалентен на 

метода Категория / Търсене по ID. 

браузър  

<F5> възстановяване на списъка на записите в 

работното пространство или възстановяване  

на записа в редактора 

браузър, редактор на запис 

<F7> добавяне на поле. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Добави поле. 

редактор на запис 

<F9> добавяне на подполе. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Добави подполе. 

редактор на запис 
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<PgUp> предишна страница преглед преди 

отпечатване, кодова 

таблица във вид на падащ 

списък, кодова таблица в 

отделен прозорец 

<PgDn> следваща страница преглед преди 

отпечатване, кодова 

таблица във вид на падащ 

списък, кодова таблица в 

отделен прозорец 

<Home> първа страница преглед преди 

отпечатване, кодова 

таблица във вид на падащ 

списък, кодова таблица в 

отделен прозорец 

<End> последна страница преглед преди 

отпечатване, кодова 

таблица във вид на падащ 

списък, кодова таблица в 

отделен прозорец 

<Ctrl> + <A>  маркиране на съдържанието на полето за 

въвеждане и цялото съдържание на 

подпрозореца във временната памет или 

визуализатора за записи 

потребителски интерфейс 

за каталогизация, 

визуализатор (само в 

подпрозорците за 

показване във формат  

MARC и Основен формат)  

<Ctrl> + <A> и 

<Delete> 

изтриване на съдържанието на полето за 

въвеждане 

редактор на запис 

<Ctrl> + <D> добавяне на предефинирана стойност към 

подполето. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Добави предефинирана 

стойност. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <F7> изтриване на поле. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Изтрий полето. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <F9> изтриване на подполе. Еквивалентен на 

метода Редактиране / Изтрий подполето. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <Alt> + 

<F7> 

вмъкване на поле. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Вмъкни поле. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <Alt> + 

<F9> 

вмъкване на подполе. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Вмъкни подполе. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <Alt> + 

<S> 

съхраняване на запис. Еквивалентен на метода 

Запис / Съхрани записа. 

редактор на запис 

<Ctrl> + <S> въвеждане на диакритични знаци (набор от 

знаци в COBISS) 

търсач, редактор на запис 

<Ctrl> + <space 

bar> 

въвеждане на знака за сортиране "≠" 

(NSB/NSE)  

редактор на запис 

<Alt> + <F7> копиране на поле. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Копирай полето. 

редактор на запис 

<Alt> + <F9> копиране на подполе. Еквивалентен на метода 

Редактиране / Копирай подполето. 

редактор на запис 
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<Enter> потвърждаване и завършване на въвеждането 

в полето за въвеждане 

редактор на запис 

<Escape> отмяна на въвеждането в полето за въвеждане редактор на запис 

<Tab>, след това 

клавиша за 

интервали 

отваряне на прозореца за показване на кодова 

таблица  

редактор на запис 
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