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Работа с „Клубни новини“ 
http://www.rotarydistrict2482.org/ (www.rotary-bulgaria.org) 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКРЕТАРИ 

1. Вход за членове 

 

фиг.1 

 

2. Въвеждат се Е-мейл адрес  и парола.  

 

 

фиг.2 

 

3. На мястото на полетата за е-мейл и парола се появява потребителско меню, което 

е с допълнителни функции, предназначени да оптимизират работата на секретаря 

(фиг.3) 

 

 

 

4. Избира се „Новини“ и се появява списък 

4.1 Ако това е първата новина, въвеждана за клуба, тогава се появява празен 

списък (фиг.4.1) 
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фиг.4.1 

 

4.2 Ако са въвеждани новини – появява се списък (фиг. 4.2) 

 

 

Фиг.4.2 

 

� За редактиране на новина – „клика“ се на съответното заглавия 

� За изтриване – клика се на символа в края на реда. След изтриване на 

новината, тя не може да се възстанови. 

 

4.3 За въвеждане на Новина – изберете функцията [Добави новина] (фиг 4.3) 

 

 

фиг. 4.3 

 



Последна редакция: 26 януари 2012 г.. 

 

5. Появява се прозорец за въвеждане на информация за новина, чийто общ вид е 

представен на фиг. 5 

 

 

 
фиг.5 

 

Поле  Заглавие: въвежда се заглавие  на новината 

Поле Дата: въвежда се дата на новината във формат ГГГГ-ММ-ДД (година-месец-

ден). Например 2012-01-26. 

Поле Кратък текст на новината: въвежда се част от текста или резюме на 

новината. Желателно е да съдържа от 3 до 5 изречения. 

Поле Текста на новината: пълно съдържание на новината. 

 

След въвеждане на информацията за запазване натиснете бутон „Запази 

промените“ 

По-долу е представен същия прозорец с въведена информация (фиг 5.1) 
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фиг. 5.1 

 

Забележки: 

- Проверявайте за правописни грешки 

- Не използвайте само главни букви, дори в заглавието. Използването само на 

главни букви прави текста по-труден за възприемане. 

 

6. Добавяне на галерия от снимки към новината.  

След въвеждане и запазване на данните, новината се появява в списъка. За да 

въведете снимки към нея – влезте за редактиране, както е описано в т.4.2. 

Отваря се прозорец, в който се появява информацията, която вече е въведена и 

допълнителна опция за добавяне на изображения. (фиг. 6) 

 

 

Фиг.6 

 

 

За въвеждане на изображения натиснете бутона „Browse” и изберете снимка от 

компютъра (Фиг 6.1). Снимката се „качва“ и оразмерява автоматично. 

 

ВАЖНО! Изображенията трябва да са по-малки от 2 Мб като размер на файл и да 

са по-малки от 1200 пиксела на ширина и на височина. 
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Фиг.6.1 

След приключване на „качването“ и оразмеряването снимката се появява под 

полето (фиг 6.2) и действиято се извършва със следваща снимка. Няма ограничение в 

броя на снимките към новина, но не прекалявайте.  За изтриване на дублирано илипо 

грешка качено изображение – натиснете надписа „Изтрий“ в полето с конкретния обект.  

 

фиг. 6.2 

В крайния вариант галерията към конкретна новина изглежда както следва: 
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Показване в сайта 
Последната въведена от клуб новина се появява на сайта на дистрикта като водеща, а 

предходните, показани на принципа „най-новите първи“, са под нея.  В представения 

случай водеща (последно въведена) е новина за Средногорието на РК Пирдоп. 

 

 

В списъка с новини (Всички новини ), изгледът е както следва: 
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Новината, разглеждана самостоятелно изглежда както следва:  

 

В информацията за клуба, новините представени от конкретния клуб се представят 

(вдясно под клубни проекти): 
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Други 

1. Въведената новина автоматично се добавя в twitter 

2. Въведената новина автоматично се добавя във facebook. 

3. Новините, въведени от екипа по поддръжка на уеб приложенията, съдържат 

допълнителна информация, която дава възможност да се индексират в Google и 

други търсещи машини. След поставяне на новина в сайта – изпратете ни линк към 

нея, за да я резгледаме и да добавим това, което е необходимо, или да направим 

корекции. 

 


