
 

MozaBook ръководство 

1. Смяна на езика 

При стартиране на програмата зададеният език по подразбиране е английски, като вие можете 

да промените това, натискайки флага в горния ляв ъгъл и след това намерите вашия желан 

език в отворения списък. 

 

 

След като вече сте избрали език (по желание) ще бъдете помолени да въведете лицензионен 

код. В случая ще използваме безплатната демо версия, натискайки бутона, ограден на долната 

снимка. 



 

 

2. Създаване на mozaWeb профил и локален потребител 

 

В следващатата страница ще ви се даде избор дали да добавите съществуващ mozaWeb акаунт 

или да създадете нов. За създаване, натиснете "Създаване на нов mozaWeb профил". 

 



 

 

Въведете данните си. След успешна регистрация ще получите съобщение на дадения от вас 

email адрес с вашето потребителско име и парола в мрежата mozaWeb, която се използва като 

"облачна платформа", в която можете да запазвате свои документи и работни файлове от 

различни компютри.  След създаването на mozaWeb профил, ще трябва да създадете локален 

потребителски профил, който да обслужва само компютъра, на който се работи. Използвайте 

различна парола, от тази, която е на mozaWeb акаунта ви, тъй като локалният потребител ще се 

достъпва пред публика (на интерактивна дъска или дисплей). 

 

 

 



 

3. Създаване на документ (тетрадка) 

Натиснете "Добавяне на нова публикация" и след това "Създаване на тетрадка". 

 

 

Изберете по желание дизайн, фонов цвят и фоново изображение на тетрадката и натиснете 

отметката. 



 

 

4. Работа по създадената тетрадка 

След като вече сте създали и сте влезнали в новата публикация можете да започнете да пишете 

по екрана, като натиснете някой от изобразените моливи в долния десен ъгъл. Написаното 

съответно ще бъде с цвета на избрания молив. 

 



 

 

За да изтриете написаното, натиснете изобразената гумичка. 

 

 

 

 

 

 



 

5. Ресурси 

За да достъпите ресурсите от изображения, клипове, аудио файлове и 3D модели, които да са в 

помощ при преподаването натиснете "Съдържание" и отидете на "Теми". След това изберете 

дисциплината, по която ще работите. 

 


