Bible Quote 6.5
Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika.
Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému
jednání s autorem překladu není možné program plně lokalizovat a do češtiny jsou lokalizovány jen
příkazy, které se nacházejí ve verzi 6. Proto asi 15 věcí zůstává v ruštině, nicméně i přesto jsou snad
dost intuitivní).

Okno programu

Program se skládá z levého panelu, který se dá přepínat mezi módy listování, vyhledávání,
slovníků, Strongových čísel, komentářů, poznámek, křížových odkazů a tagů.
Vlastních oken (v nichž mohou být nejen bible, ale i knihy, komentáře, mapy) může být více a
dá se mezi nimi přepínat.
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Do samotného textu se dají vkládat osobní poznámky a klávesovou zkratkou Ctrl F2 se vyvolá
okno rychlé navigace.

V okně se též dají zobrazit paralelní překlady jednoho verše (ve všech dostupných překladech) a
dvou biblí.
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Je též možné si vytvořit své vlastní záložky a tagy (viz níže).
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Panel vyhledávání

Dá se říci, že tato funkce dělá to, co zobrazuje obrázek – při hledání se dá nastavit rozsah, kde se
má hledat, maximální počet hledaných položek (na obrázku číslo 50 vpravo nahoře, * znamená bez
omezení) a více dalších podmínek.

Panel slovníků a lexikonů

Dá se říci, že opět intuitivní funkce. K vyhledání pojmu (v jednom slovníku, nebo ve všech)
dojde buď zadáním hledaného slova nebo dvojklikem na uvedené slovo v textu hlavního okna.
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Strongova čísla

Opět k vyhledání významu Strongova čísla dojde buď dvojklikem na Strongovo číslo v textu
bible (pokud je překlad obsahuje) nebo přímým zadáním čísla a jeho vyhledáním.

Komentáře
Jednou z nejsilnějších stránek programu je práce s komentáři, které nemusejí být vázány na
konkrétní překlad.
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V okně bible stačí kliknout na číslo verše a v komentářích se ihned objeví odpovídající
komentář. Navíc pokud jsou v komentářích dobře (a odpovídajícím způsobem) zadány biblické
odkazy, stačí na ně najet kurzorem myši (bez kliknutí) a odpovídající verše se ihned objeví.
V případě kliku na odkaz se pak otevře odpovídající biblická pasáž v novém okně (v případě
přidržení klávesy Ctrl pak ve stejném okně).
Možnost přímého zobrazení verše v komentářích se dá také vypnout.
Je však nutné podotknout, že komentáře se dají otevírat také v hlavním okně (ne v panelu
komentářů), a protože těch je možné mít otevřeno více, je tak možné mít současně otevřeno více
komentářů.

Osobní poznámky

Panel poznámek slouží k jednoduchému vytváření osobních poznámek, které je možné ukládat
ve formátu rtf nebo doc.

Křížové odkazy
Program má v sobě zabudován systém křížových odkazů, který funguje po kliknutí na číslo u
biblického verše.

6

Tagy

Tagy jsou ve skutečnosti skupiny záložek. V panelu tagů se vytvoří požadovaná témata, do nichž
se pak po kliknutí pravým tlačítkem myši na vybráním možnosti „Přidat k tagům“ (bohužel zatím je
to tam jen rusky) přidá konkrétní verš mezi tagy.

Možnosti nastavení programu
Vyvolávají se pomocí klávesové zkratky Ctrl+F4 (pro parametry kopírování), F9 (pro výběr
zobrazených modulů) a Ctrl+F4 pro další možnosti.
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Zde si můžeme vybrat konkrétní moduly, které se pak budou zobrazovat jako záložky v okně
programu.

Zde je velmi důležité nastavit si cestu k biblickým modulům.
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Další možnosti
Jak je uvedeno výše, v hlavním okně se nemusí zobrazovat jen bible, ale i knihy, mapy (což jsou
ves skutečnosti též knihy) a komentáře. Přičemž každá z těchto věcí může obsahovat i vložené
obrázky.

Vytváření modulů
Velkou výhodou tohoto programu je, že člověk si může sám lehce vytvářet všechny potřebné
moduly (bible, knihy i komentáře). Všechny moduly mají ve skutečnosti velmi jednoduchou
podobu – obsahují nadpis (pro čísla kapitol v knize) a jednoduchý text. To vše je pak uloženo do
několika html souborů, kde každý soubor odpovídá jedné (biblické) knize.
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