
Лента с инструменти за бърз достъп
Добавете предпочитаните си команди в лентата с инструменти 
за бърз достъп, така че винаги да са достъпни, когато имате 
нужда от тях.

Добавяне на картини
Добавете една или повече картини към своята публикация от 
компютъра, от галерията с графични колекции в Office.com 
или от уеб.

Управление на файлове
Щракнете върху Файл, за да 
създадете, отворите, запишете, 
отпечатате и споделите 
файлове, както и да редактирате 
своята служебна информация 
и да изберете други опции.

Преглед или превключване между онлайн акаунти
Ако работите в облака, щракнете върху Файл > Акаунт, за да 
смените настройките си или да превключите акаунти.

Навигационен екран
Използвайте навигационния 
екран, за да се придвижвате 
в публикацията и да добавяте 
или изтривате страници.

Мащабиране
Използвайте тази лента на 
плъзгача, за да намалите или 
увеличите бързо мащаба 
в страниците на публикацията.

Изглед
Превключете между 
едностраничен и двустраничен 
обхват само с едно щракване.

Показване или скриване на 
лентата
Щракнете върху тази стрелка, 
за да скриете лентата. За да 
покажете лентата, щракнете 
върху даден раздел, след 
което щракнете върху иконата 
с кабърче.

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



Използване на лентата
Широко поле, наречено „лента“, заема горната част на прозореца на 
публикацията. Всеки раздел на лентата съдържа различни бутони и команди, 
които са организирани в групи.

Когато отворите публикация в Publisher 2013, разделът Начало показва най-
често използваните задачи и команди в Publisher. 

Започване с шаблон
Всяка публикация може да започне от нова галерия с визуални шаблони. 
Изберете от празна публикация или от един от привлекателните нови 
шаблони на публикация.

Скриване или показване 
на лентата
Можете да си дадете повече пространство на екрана, като скриете лентата. 
Щракнете върху малката стрелка най-вдясно на лентата. За да покажете 
лентата отново по-късно, щракнете върху заглавие на раздел, след което 
щракнете върху иконата с кабърче, която се показва на мястото на стрелката.

Докато работите в Publisher 2013, можете да покажете галерията с шаблони 
отново по всяко време, като щракнете върху Файл > Създай.



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

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

Отворите, създадете, запишете, споделите, експортирате или 
отпечатате

Файл Изглед Backstage (щракнете върху командите в левия прозорец).

Копирате формати, използвате и форматирате шрифтове, 
форматирате параграфи, подравнявате

Начало Групите Клипборд, Шрифт, Абзац и Подреждане.

Вмъкнете текстови полета, картини, таблици, фигури Вмъкване Групите Таблици, Илюстрации и Текст.

Смените шаблони, полета, ориентация и размер на страница; 
да конфигурирате водачи на оформление; да приложите схеми; 
да намерите страница образец

Проектиране 
на страница

Групите Шаблон, Настройка на страниците, Оформление, 
Схеми и Фон на страницата.

Циркулярни документи и имейли Пощенски 
съобщения

Старт, Запис и вмъкване на полета, Визуализиране на 
резултатите и Готово.

Проверите правописа, направите онлайн изследване, преведете текст, 
зададете език

Преглед Групите Проверка и Език.

Използвате изглед на нормална страница/страница образец, изглед 
на оформление, покажете водачите, линийките и управлението на 
графиките

Изглед Групите Изгледи, Оформление и Показване.



Добавяне на картини 
Publisher 2013 ви дава възможност лесно да вмъквате картини от всяко място – 
независимо дали са на компютъра ви, в галерията с графични колекции  
в Office.com, или на друго място в уеб.

 
Когато вмъкнете няколко картини едновременно, Publisher 2013 ги поставя 
в колона във външната област. От външната област можете да плъзнете 
картина в страницата на публикацията и да я плъзнете обратно във 
външната област или да размените една картина с друга, ако не ви хареса 
как изглежда.

Размяна на картини
Можете лесно да размените една картина в оформлението с друга, без да има 
значение дали и двете са на същата страница, или едната е във външната област.

Изберете първата картина, след което плъзнете иконата с планина, която се 
показва до втората картина. Когато видите осветената в розово граница около 
снимката, освободете бутона на мишката..



Добавяне на ефекти 
за картини
Publisher 2013 предлага няколко нови ефекта на картина. Можете да прилагате 
към картините сенки, отражения, ефекти на блясък, обли ръбове, релефни 
рамки и 3D завъртане.

За да приложите нов ефект, изберете картината, след което щракнете върху 
Ефекти на картина в раздела Инструменти за картини – Формат.

Добавяне на ефекти за текст
Новите ефекти за текст в Publisher ви позволяват да добавите привлекателен 
външен вид на своите публикации. Изберете от сенки, отблясъци, отражения 
и релефни рамки.

За да приложите нов ефект, изберете текста, след което щракнете върху 
Ефекти на текст в раздела Инструменти за текстово поле – Формат.



Отпечатване във фотоцентър
Онлайн фотопечатът никога не е бил така удобен, както е сега – с вградени опции 
за пакетиране и продължаване в Publisher 2013.

Можете сега да запишете вашата публикация специално за формат за печат. 
Всяка страница от публикацията се експортира като JPEG картина, която можете 
след това да качите в уеб сайт на фотоцентър, за да я отпечатате.

Използване на картини като 
фонове на страница
Картините ви може да създадат зашеметяващи фонове на публикацията. 
Щракнете с десния бутон върху дадена картина, изберете Приложи за фон, 
след което изберете или Запълване, така че страницата запълва цялата 
страница, или Заглавие, за да добавите няколко копия на картината към фона.


