
Лента с инструменти за бърз достъп
Командите тук се виждат винаги. Щракнете с десния 
бутон върху команда, за да я добавите тук.

Раздели на лентата
Щракнете върху който и да е раздел от лентата, за да се покажат неговите бутони и команди. Когато 
отворите документ в Word 2013, се показва разделът „Начало“ на лентата. Този раздел съдържа много 
от най-често използваните команди в Word.

Управление на файлове
Щракнете върху раздела 
Файл, за да отворите, 
запишете, отпечатате 
и управлявате своите файлове 
в Word.

Имате ли нужда от помощ?
Щракнете тук или натиснете F1 
за помощ.

Брой на думите
Погледнете тук, за да видите 
броя на думите. Изберете 
някакъв текст, за да видите 
броя на думите в избора.

Увеличаване или 
намаляване на мащаба
Преместете плъзгача, за да 
регулирате увеличението на 
изгледа.

Икони за стартиране 
на диалогов прозорец
Ако виждате тази икона 

 до някои от групите 
команди на лентата, 
можете да щракнете 
върху нея, за да видите 
поле с още опции.

Превключване на 
изгледи
Превключете в изглед 
за четене, печат или уеб.

Контекстуални 
раздели на лентата
Някои раздели се 
появяват на лентата 
само когато имате нужда 
от тях. Например ако 
изберете таблица, ще 
видите Инструменти за 
таблица, който включва 
два допълнителни 
раздела – Проектиране 
и Оформление.

Навигационен екран
Натиснете Ctrl+F, 
за да се покаже 
навигационният екран. 
Можете да променяте 
организацията на 
документ, като плъзгате 
заглавията му в този 
прозорец.

Също така можете да 
използвате полето за 
търсене, за да намерите 
своя път в дългите 
документи. Натиснете 
Ctrl+H, за да отворите 
диалоговия прозорец 
Търсене и заместване.

Намаляване на лентата
Щракнете тук, за да затворите 
лентата и да покажете само 
имената на разделите.

Ръководство за бързо стартиране 
Microsoft Word 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме
този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно.



Търсене на онлайн шаблони
Въведете ключови думи в полето за търсене, за да 
намерите шаблони онлайн в Office.com.

Препоръчвани търсения
Щракнете върху думите под полето за търсене, за да 
намерите някои от най-популярните шаблони.

Отваряне на последните 
файлове
Списъкът „Последни“ 
предоставя лесен достъп до 
най-скоро използваните ви 
документи.

Създаване на нов документ
За да започнете с празна 
страница, щракнете върху 
Празен документ.

Актуални и лични шаблони
Актуалните шаблони са в Office.com. Щракнете върху раздела с шаблони Лични, 
за да отворите някой от персонализираните шаблони, които сте създали.

Отваряне на други файлове
Прегледайте, за да намерите 
други документи, които се 
съхраняват онлайн или на 
компютъра.

Визуализация на шаблон
Превъртете надолу, за да 
видите визуализация в 
миниатюри на шаблоните. 
Щракнете върху изображение, 
за да видите по-голяма 
визуализация.

Съвет
За да пропуснете този екран 
и да отидете направо в празния 
документ, натиснете Enter или 
натиснете Esc.

Влизане
Влезте в своя акаунт и отидете 
при документите си, които сте 
записали онлайн.

Ръководство за бързо стартиране 
Когато за първи път отворите Word 2013, ще видите, че имате няколко възможности за стартиране – 
чрез шаблон, файл от последните или празен документ.



Нови неща в лентата
Новият раздел Проектиране в Word 2013 улеснява използването на теми, 
стилове и други функции за форматиране, а също и разбирането на това как те 
си взаимодействат.

Влизане в Office
Можете да работите по всяко време и където искате. Като влезете в Microsoft 
Office, можете безопасно да стигнете до вашите файлове на Office от всяко място.

Можете лесно да персонализирате лентата според нуждите си, като създадете 
нови раздели и ги попълните с най-често използваните команди. За да 
започнете персонализирането на командите на лентата, щракнете върху 
Файл > Опции > Персонализиране на лентата.

Потърсете името си в горния десен ъгъл на лентата. След като влезете, можете 
да актуализирате вашия профил или да превключвате акаунти оттук.



Неща, които може би ще потърсите 
Използвайте списъка по-долу, за да намерите някои от по-често използваните инструменти и команди в Word 2013.

За да… Щракнете 
върху... И след това потърсете в...

Отворите, запишете, отпечатате, прегледате, защитите, изпратите, 
конвертирате файлове или се свържете към местоположения, за да 
запишете документите си в облака

Файл Изглед Backstage (щракнете върху връзките в лявата част на 
този изглед).

Смените редовата разредка, приложите форматиране и стилове на текст Начало Групите Шрифт, Абзац и Стилове.

Вмъкнете празни страници, таблици, картини, хипервръзки, горни 
и долни колонтитули или номерация на страниците

Вмъкване Групите Страници, Таблици, Илюстрации, Връзки и Горен 
и долен колонтитул.

Смените бързо изгледа на документа, смените цвета на фона на 
страницата, добавите рамка към страница или добавите воден знак

Проектиране Групите Форматиране на документи и Фон на страница.

Зададете полета, добавите знак за нова страницата, създадете колони 
в стил вестник, промените разстоянието между абзаците или завъртите 
страницата в пейзажна ориентация

Оформление 
на страниците

Група Настройка на страниците.

Създадете съдържание или вмъкнете бележки под линия и бележки в края Препратки Групите Съдържание и Бележки под линия.

Създадете пликове или етикети или да направите циркулярни документи Пощенски 
съобщения

Групите Създаване и Стартиране на циркулярни документи.

Проверите правописа и граматиката, да видите броя на думите или да 
проследявате промените

Преглед Групите Проверка и Проследяване.

Превключите между изгледите на документи, отворите навигационния 
екран или покажете линийките

Изглед Групите Изгледи, Показване и Прозорец.



Къде е „Визуализация 
на печата“?
Щракнете върху Файл > Печат, за да видите визуализация на печата на 
текущия документ вдясно от други полезни настройки, отнасящи се за печата.

Къде да избера опции?
Щракнете върху Файл > Опции, за да отворите Опции на Word. 
Това е мястото, където можете да персонализирате настройките 
и предпочитанията за Word. 

Дясната част на прозореца показва визуализация как документът ще изглежда 
при отпечатване. Използвайте лявата част на прозореца, за да изберете 
принтер или настроите фино настройките – например за да промените 
ориентацията от портретна в пейзажна, размера на хартията или за да 
отпечатате само текущата страница.

За да зададете още опции за печат, щракнете върху връзката Настройка на 
страниците в дъното на лявата част на прозореца, под Настройки.

Някои настройки в диалоговия прозорец Опции на Word са приложими само 
за Word. Но някои предпочитания (например избирането на Светлосиво или 
Тъмносиво за своята Тема на Office) ще се приложат за всички инсталирани 
програми на Office.



Как да се работи с хора, които все още нямат 
Word 2013 
Ето някои от нещата, които да имате предвид, когато споделяте или разменяте файлове с хора, 
които използват по-стара версия на Word.

В Word 2013... Какво се случва? Какво да направя?

Отваряте документ, 
създаден в по-ранна 
версия на Word.

В Word 2013 ще видите думите [Режим на съвместимост] до 
името на файла в заглавната лента. Режимът на съвместимост 
служи, за да е сигурно, че никакви нови функции в Word 2013 
не са налични в документа, така че хората с по-ранни версии 
на Word да могат да работят с него.

Можете да работите в режим на съвместимост или можете да 
конвертирате вашия документ в новия формат. За да конвертирате 
документа, щракнете върху Файл > Информация > Конвертиране. 
Конвертирането на документа ви позволява да използвате новите 
функции, но хората, използващи по-ранни версии на Word може да 
се затруднят при редактирането на определени части в документа.

Записвате своя документ 
като файл на Word 2013.

Ако някой потребител отвори документ в по-ранна версия на 
Word, е възможно да не може да промени някои елементи, 
които са създадени с помощта на функции на Word 2013. 

Потребителите на Word 2003 ще имат нужда от безплатния 
пакет за съвместимост. Подкана за изтегляне на пакета се 
показва, когато потребител на Word 2003 отвори документа.

Ако трябва да споделите документ на Word 2013 с някого, който 
използва по-ранна версия на Word, изпълнете инструмента за 
проверка на съвместимостта, за да се уверите, че файлът ще 
работи нормално за потребителя. 

Щракнете върху Файл > Информация > Проверка за 
проблеми > Проверка за съвместимост.  
Този инструмент ви съобщава кои нови функции в Word 2013 
няма да работят в по-старите версии.

Записвате своя документ 
като файл на Word 2003.

Ако в документа си сте използвали новите функции или 
форматиране на Word, потребителите на Word 2003 може 
да видят предупреждения за неподдържани функции или 
форматирането или функцията може да не се появи във файла.

Няма нужда да правите нищо специално. Когато запишете 
файла в по-стария файлов формат на Word 2003, проверката за 
съвместимост ще се стартира автоматично и ще ви предупреди 
за неподдържаните функции. Тогава можете да изберете да 
направите всякакви промени в документа.


