
СЪЗДАВАНЕ НА 

ЦИРКУЛЯРЕН 

ДОКУМЕНТ

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА УЧИТЕЛ ПО ИТ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 9 КЛАС



ЦИРКУЛЯРНИ ПИСМА

ТЕКСТОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

ГОЛЯМ БРОЙ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ДАДЕН

ДОКУМЕНТ, В КОЙТО СЕ ПРОМЕНЯТ САМО

НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ /ИМЕ, АДРЕСИ И ДРУГИ/.



Циркулярните писма позволяват създаването на

индивидуализирани документи / писма, покани, адреси

на пликове, етикети, удостоверения, сертификати и

други/ чрез използване на два документа:

 главен документ /има непроменяемо съдържание,

например шаблон/

 източник на данни /съдържа персонална информация –

например име, адрес, институция и други, които се вмъкват

в главния документ чрез свързване с него/



СЪЗДАВАНЕ НА ГЛАВЕН 

ДОКУМЕНТ



Стартирайте програмата MS Word



Изберете готов шаблон, който ще използваме 

за създаването на грамота. За целта в полето 

Search изпишете



Изберете си подходящ шаблон за грамотата



Редактирайте шаблона по следния начин:

Шаблон 
Редактиран шаблон



Съхранете шаблона във файл с име: 

Грамота_вашите инициали_клас_номер



СЪЗДАВАНЕ ИЗТОЧНИКА 

НА ДАННИ



Стартирайте програмата MS Excel и

изберете нова таблица



Таблицата трябва да съдържа следните

именувани колони

Празна таблица
Попълнена таблица



Съхранете таблицата във файл с име:

Данни_вашите инициали_клас_номер



СВЪРЗВАНЕ НА ДВАТА 

ДОКУМЕНТА



Отворете шаблона за грамота, който 

създадохте



В раздел Mailings от падащия списък 

Start Mail Merge изберете Letters

След изпълняване на

последователността

на команди в
документа видимо не

се променя нищо,

което не означава, че

не сте работили

правилно.



От падащия списък Select recipients изберете

Use an Existing list и изберете файла, който

създадохте в Excel



На местата на многоточията вмъкнете 

подходящите полета

Маркираме многоточието



Маркирайте многоточието и от падащия 

списък Insert Merge Field изберете Представяне

В резултат на мястото на 

многоточието се появява името на 

колона от таблицата, която съдържа 

данните, които ще се визуализират



Аналогично вмъкнете останалите полета

Маркираме многоточието



Резултата, когато сме въвели всички полета



Когато сте готови от падащия списък на

Finish & Merge изберете Edit Individual

Documents и натиснете OK



РЕЗУЛТАТА

В резултат сме създали 

автоматично 7 грамоти



Запазете генерираните грамоти във файл с 

име: вашите инициали_клас_номер


