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Cum se folosește funcția de filtrare a contribuțiilor CODANEC?  

 

Cunoașteți deja minunata noastră colecție de comori culturale din toată Europa? 

Căutați o contribuție anume? Doriți să vedeți cu ce a contribuit o anumită țară? Sau cunoașteți 
autorul unei contribuții și doriți să căutați în mod special această persoană? Atunci folosiți funcția 

noastră de căutare și filtrare pentru articolele CODANEC. In cele urmează vă explicam pas cu pas cum 
puteți utiliza funcțiile de filtrare/sortare disponibile.  

 

1. Accesați pagina www.codanec.eu 
è Dați click pe săgeata din dreptul punctului de meniu “Comoara mea culturală”. Apoi din 

lista ce se deschide alegeți elementul “Comori culturale”. Acesta vă va duce direct la 
descrierea contribuțiilor pentru comorile culturale din toate țările. 
 

 

IMPORTANT: În caz că nu vedeți pagina în limba română: 

Puteți schimba limba site-ului în limba română. Pentru a face acest lucru, dați click în colțul din 
dreapta sus al meniului de limbă pe „Selectare limbă” și alegeți limba română: 

 

 

 

 

 

S-ar putea să fie necesar să micșorați fereastra cu browser-ul pentru a putea vedea meniul de limbă. 
Pentru a face acest lucru există două opțiuni: 

a) În meniul din partea de sus a browser-ului dvs. dați click pe „Vizualizare”, apoi „Mărire”, apoi 
„Reducere” 

b) Țineți apăsată tasta „Ctrl” (cmd pentru Apple) și în același timp apăsați și tasta „-” pentru a 
micșora fereastra. 
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Limba engleză este prestabilită din setări. Dacă doriți să afișați pagina în limba engleză, activați 
„Traducerea dezactivată”. 

 
 

2. Pe pagina de prezentare generală cu titlul „Comori culturale” puteți găsiți acum toate 
contribuțiile primite și puteți căuta printre aceste contribuții folosind așa numitele filtre. 

 

 

Contribuțiile sunt clasificate folosind următoarele filtre: „Categorie”, „Oraș”, „Țara de origine”, 
„Regiune”, „Limba” și „Autor”. Aceste filtre pot fi descrise după cum urmează:  

 
• „Categorie”: Tipul de articol (de exemplu, tradiție, dans, religie și cultură etc.) ➱ Lăsați „Toate 

categoriile” setat dacă nu doriți să căutați/sortați după categorie. 
 

• „Oraș”: Orașul din care provine autorul contribuției ➱ Lăsați „Toate orașele” setat dacă nu 
căutați/sortați după orașe. 

 
• „Țara de origine”: Țara din care provine autorul contribuției ➱ Lăsați „Toate originile” setat dacă 

nu doriți să sortați după țară. 
 

• „Regiune”: Regiunea din care provine autorul contribuției (de exemplu, Banat, Baden-
Württemberg...) ➱ Lăsați „Toate regiunile” setat dacă nu doriți să căutați/sortați după regiuni. 

 
• „Limba”: Limba în care este disponibil articolul ➱ Lăsați „Toate limbile de origine” setat dacă nu 

căutați/sortați după limbi. 
 

• „Autor”: Numele autorului ➱ Lăsați „Toate obiectele” setat dacă nu doriți să căutați anumiți 
autori. 

 
• „Sortați rezultatele după" = Acum puteți (!) să alegeți dacă postările să fie afișate după dată sau 

în ordine alfabetică, și anume... 
 

• „Data descrescătoare/data crescătoare“: Contribuțiile sunt sortate în funcție de data la 
care au fost postate. 

 
• „Titlu descendent / Titlu crescător": Postările sunt afișate în ordine alfabetică. 

 
➱ dacă nu doriți să sortați postările lăsați „Sortați rezultatele după“ așa cum e 
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Þ Numărul din paranteze indică numărul total de contribuții pentru acea categorie 

 

3. Cum se folosește funcția de filtrare? 

Selectați filtrul, dacă este necesar selectați o metodă din „Sortați rezultatele după” ➱ începeți 
căutarea dând click pe butonul albastru „Căutare”. 

Este posibil să utilizați unul sau mai multe filtre pentru a restrânge căutarea (de exemplu, pentru a 
selecta atât un „Oraș”, cât și o „Categorie”). Cu toate acestea, doar un singur element dintr-o 
categorie poate fi selectat într-un filtru - de exemplu, nu puteți căuta două sau trei orașe sau mai 
mulți autori în același timp. 

 

 

 

Mai jos urmează câteva exemple: 

è Important: dacă doriți să filtrați după numele autorilor, trebuie să știți că unii autori sunt 
sortați după nume și unii după prenume 
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è Dacă doriți să sortați articolele în funcție de data postării sau în funcție de titlu, puteți seta 
acest lucru sub “Sortați rezultatele după“ și apoi dați click din nou pe butonul albastru 
„Căutare“. 
 

è Postările sunt apoi afișate pentru selecție în partea de jos a paginii: 
 

 

 
è Dacă doriți să resetați întreaga căutare, selectați butonul negru „Resetare” - pagina este 

reîncărcată și revine în starea inițială. 
 

è IMPORTANT! înainte de fiecare nouă căutare trebuie făcută o resetare! 
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EXEMPLE 

1) Căutați toate contribuțiile din Germania, sortate alfabetic în ordine crescătoare: 

 

 

 

2) Căutare după… 

• Contribuții din România,  

• în toate limbile,  

• din orașul Timișoara.  

Mai întâi, „România” a fost selectată ca țară de origine. Apoi la categoria „Orașe” apar automat doar 
orașele din România. Daca Timișoara nu este selectată automat, selectați Timișoara.  

Numărul 17 din paranteze indică 17 rezultate, adică exista 17 contribuții din Timișoara.  
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3) Căutare de sărbători din Serbia 
 

 
 

è De asemenea, puteți utiliza și harta pentru a selecta contribuții dintr-o anumită țară. Aceasta 
se poate mări sau micșora pentru a obține o imagine de ansamblu mai bună. Dacă mergeți la 
unul dintre marcatorii de locație albastru, titlul postării este deja afișat și făcând clic pe acest 
titlu veți fi redirecționat către pagina respectivă: 
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Cum se procedează? 

1I Măriți harta dând click pe semnul plus din stânga sus (+). 

2) Dacă mișcați mouse-ul pe hartă apare simbolul unei maini deshise sau a unei săgeți, numită si 
cursorul mouse-ului 

3) Apoi dacă țineți apăsat pe mouse, mâna se va transforma într-un pumn închis sau va rămâne în 
formă de săgeată. Dacă țineți apăsat pe mouse veți puteți muta și harta.  

4) Dacă dați drumul mouse-ului, îl puteți mișca peste hartă (fără a ține apăsat pe el sau a da click). 
Făcând aceasta, veți vedea în dreptul punctelor albastre de locație un mic chenar alb cu numele unei 
contribuții. 

5) Dacă dați click pe acest chenar veți putea deschide și citi contribuția respectivă.  

 

 

 

Vă urăm mult spor în descoperirea de comori culturale! 

Aveți întrebări? Nu ezitați să ne contactați la  info@ileu.net 


