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Уеб портал на Програма „Глоб@лни библиотеки” - България 
Като част от изпълнението на Програма „Глоб@лни библиотеки‖ – България е предвидено 
създаването и развитието на уеб портал, който да подпомага дейностите по Програмата и да 
информира обществеността, партньорите и бенефициентите за нейното развитие. 

В момента порталът се намира на уеб адрес www.glbulgaria.bg и предоставя основна 
функционалност: разглеждане на текуща информация за Програмата и на списъка от 
библиотеки, анкетирани по време на планиращата фаза на Програмата относно текущото им 
състояние и потребностите им от обучение и от ИКТ оборудване, както и възможности за 
редактиране на публикувана информация от различни групи потребители. 

Бъдещо развитие на портала 
Основавайки се на Проектния документ на Програма „Глоб@лни библиотеки‖ – България и 
на Концепцията за развитие на портален сайт за Програма „Глоб@лни библиотеки‖ в 
България екип от външни консултанти разработи препоръки за развитие на портала в 
следните насоки: 

 Уеб разработка и оптимизация на настоящия програмен код и базите от данни; 

 Система за управление на съдържанието (CMS) – актуализиране и оптимизация; 

 Интегриране на система за електронно обучение; 

 Ползваемост от потребителите; 

 Оптимизация за максимално добро позициониране в търсещите машини в уеб 
пространството (SEO); 

 Присъствие в социални медии. 

Настоящият документ представя препоръките на консултантите във всяка от горепосочените 
насоки, заедно с план за изпълнение на препоръчаните дейности и оценка на тяхната 
стойност. 

Насоките за развитие на уеб портала в настоящия документ ще послужат като основа за 
създаването на задание за обновяване на портала от външен подизпълнител и/или 
консултант(и). Заданието ще съдържа изисквания за: 

 Актуализиране на CMS и на базите от данни на портала; 

 Обновяване на графичния дизайн на портала, така че да отговаря на последните 
тенденции в уеб дизайна, съгласно предложено от външния подизпълнител 
дизайнерско решение; 

 Оптимизиране на портала от гледна точка на ползваемостта с цел максимална лекота 
на употреба от различните целеви групи потребители; 

 Разширяване на функционалността на портала чрез добавяне на система за 
електронно обучение и опции за добавяне на допълнителни модули на по-късен етап, 
когато възникне нужда от тях. 

Допълнително се предвижда и активност в социалните медии, която ще се осъществява и 
администрира от Звеното за управление на програмата съгласно препоръките в настоящия 
документ. 

  

http://www.glbulgaria.bg/
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Преглед на настоящото състояние на кода на уеб портала 
Автор: Николай Павлов, уеб разработчик 

Основни точки 

Основните проблемни точки в настоящата версия на портала са следните: 

 Процедурно програмиране 

 Повтарящ се код 

 PHP 4 

 Липса на коментари 

 Процедури (функции) с множество аргументи 

 Глобални променливи 

 Сесии 

 Енкодинг 

 Бази данни 

 Сложни заявки 
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Процедурно програмиране 

Писали ли сте преди на PHP1? Ако сте, то със сигурност сте срещали и двата типа PHP 
програмисти в наши дни: процедурни и обектно ориентирани (ОО). Напредналите 
програмисти са използвали и двата типа програмиране и най-вероятно те ще ви 
препоръчат само единия тип, който е подходящ за вас. Има доста програмисти, които 
биха казали, че най-подходящият за вас е процедурното програмиране, докато други ще 
кажат, че ОО е по-подходящо в случая. Вземането на решение коя технология да следвате 
може да бъде доста объркващо, но за да изберем най-подходящата, трябва първо да знаете 
какви са предимствата и недостатъците на процедурното и обектно-ориентираното PHP. 

За повечето начинаещи PHP програмисти вероятно процедурното програмиране е 
първото, с което се сблъскват и което предпочитат. Това е така, защото почти всеки 
програмист знае как да го използва, тъй като принципите на процедурното програмиране 
са лесни за научаване. Използването на процедурен PHP код заедно с HTML код е 
пълната противоположност на обектно-ориентираното програмиране – програмистите 
имат по-голяма свобода да създават собствен стил на програмиране. По този начин кода, 
написан от тях, само те могат да си го разберат и това е един от най-важните недостатъци 
на този вид програмиране. Можем да направим извода, че такъв вид програмиране е доста 
труден за поддръжка, разделение и надграждане. 

От друга страна, кодът на обектно-ориентираното PHP е доста кратък, обикновено се 
събира на един екран. При този вид почти няма смисъл да се мисли за неговото  
оптимизиране, защото обикновено се наследява вече готова технология и с елементарни 
промени на точно определено място може да се ускори работата на абсолютно цялото 
приложение. Това прави ОО програмирането много по-лесно за поддръжка, разделение 
на кода и надграждане. 

OO също набляга на производителността. За разлика от повтарящия се процес на 
процедурното PHP, всъщност можете да пропуснете този процес, като създадете класове, 
които са по-организирани и стават за многократна употреба. По този начин се пести 
време и има повече място за персонализиране на създадените от вас кодове. OO PHP 
работи най-добре, когато използвате сложни функции във вашия проект, когато 
планирате да ползвате същия код в бъдещи проекти и също така когато не можете да 
стартирате определени функции многократно на една страница, без да се появят 
логически грешки. 

Можете да намерите много скинове2 и други прекрасни дизайни, които работят зад OO 
PHP, главно поради факта, че споменатият процес се съсредоточава повече върху 
външния вид на обекта, а не върху работата му. Пакети като Smarty3 и FPDF4 използват 
обектно ориентирано PHP и ако ползвате тези библиотеки, то трябва да се следва OO 
подходът. 

Ако трябва да се наблегне върху абстрактната и креативната страна на програмирането, то 
тогава се използва обектното-ориентирано програмиране. 

Кодът, написан от разработчиците на настоящия портал, е комплексен, т.е. той е 
предимно процедурен. Това го прави прекалено труден за по-нататъшна поддръжка и 

                                                 
1 PHP е език за програмиране, широко използван главно за сървърни приложения и разработване на 

динамично уеб-съдържание. Повече информация и дефиниция: http://bg.wikipedia.org/wiki/Php. 

2 Скинът представлява шаблон за промяна на външния вид на сайта. 

3 http://www.smarty.net/  

4 http://www.fpdf.org/  

http://bg.wikipedia.org/wiki/Php
http://www.smarty.net/
http://www.fpdf.org/
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разработка от лица, които не са участвали в неговото проектиране. В това приложение 
има експорт към PDF (Portable Document Format) с помощта на FPDF класа 
(http://www.fpdf.org/). Той е изцяло обектно-ориентиран и неговото използване налага 
използването и на този подход. Оттук следва, че има смесване на двата типа 
програмиране. Това не е добра практика – приложението трябва да е консистентно, т.е. 
или процедурно, или обектно-ориентирано. 

Извод: специално за това приложение е необходимо да се използва обектно-
ориентираният модел на програмиране. С него ще бъдете по-гъвкави, ще имате 
възможност за надграждане и развитие на софтуера в бъдеще: добавяне на нови 
функционалности и промени по старите. Ще се вградят т.нар. шаблони за дизайн (design 
patterns5), които при процедурния подход няма как да се използват, а те са доста полезни. 
Един от тези шаблони например е MVC (Model-View-Controller6) или това е трислойна 
архитектура. Всеки слой си има собствено предназначение и в зависимост от промените, 
те ще бъдат на съответното ниво, това няма да окаже влияние на останалите и най-вече ще 
се избегне повтарящият се код. 

Повтарящ се код 

Използването на такъв вид код е доста лош подход. Ако съвсем случайно нещо  някога се 
промени, трябва да се обиколят всички файлове, за да се промени, винаги остава 
пропуснато място и програмистът си казва: ―Аз го промених навсякъде, защо тук е 
останало старото?‖ 

PHP 4 

Приложението е писано преди доста време, ако се съди по кода. Изцяло е базирано на  
PHP версия 4. В края на 2007 година поддръжката на PHP 4 беше спряна окончателно. 
Това прави кода морално остарял и без всякаква перспектива за развитие в сегашния му 
вид. Затова е не просто препоръчително, а направо задължително неговото пренаписване, 
а именно миграция към PHP 5 и по-високите версии. Това неминуемо ще доведе до 
използването на обектно-ориентирания подход, който е подходящ за добавянето или 
разширяването на всяка функционалност от приложението или с други думи, ще се 
постигне достатъчно голяма гъвкавост и мащабируемост на приложението. Също така се 
предполага, че кодът ще бъде добре коментиран, за да се подпомогне четенето му от 
трети лица впоследствие. 

Липса на коментари 

Коментарите при всеки един от двата типа са препоръчителни, а при процедурния код са 
задължителни. Те спомагат за допълнително поясняване на кода. Подобни са на кратки 
бележки, които се слагат, за да може след време, когато трябва да се промени дадено нещо, 
човек да може да си спомни какво е искал да направи. Все пак кода го пише човек, така че 
е напълно нормално след време да се забравят нещата. В това приложение, за огромно 
съжаление, липсват коментари. 

Процедури (функции) с множество аргументи 

Наличието на процедури (функции) с множество аргументи е недостатък. Четенето на 
такъв код и особено разбирането му е прекалено трудно. Коментарите в този случай биха 
улеснили доста четенето на подобни функции, а те липсват. 

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Design_patterns  

6 http://bg.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller  

http://www.fpdf.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_patterns
http://bg.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
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Глобални променливи 

Какво представляват глобалните променливи? 

Област на действие или обхват (scope) на променлива е контекстът, в който тя е 
дефинирана. На повечето места променливите в PHP имат само една област на действие. 
Тази единствена област на действие се разпростира също и във включените и в 
изискваните файлове. Например: 

<?php 

$a = 1; 

include 'b.inc'; 

?>  

Тук променливата $a ще бъде налична във включения скрипт b.inc. В рамките на 
потребителски-дефинирани функции обаче се въвежда локална област на действие. Всяка 
променлива, използвана вътре във функция, по подразбиране е ограничена в локалната 
област на действие на функцията. Например:  

<?php 

$a = 1; /* глобална област на действие */  

 

function test() 

{  

    echo $a; /* референция към променлива от локалната област на действие */  

}  

 

test(); 

?>  

Този скрипт няма да изведе нищо, защото изразът echo се отнася за локална версия на 
променливата $a, а тя няма присвоена стойност в тази област на действие. Вероятно 
забелязвате, че това е малко по-различно от езика C7 с това, че в C променливите са 
налични автоматично във функциите, освен ако не са отменени от локална дефиниция. 
Това може да създаде проблеми, тъй като човек може по невнимание да промени глобална 
променлива. В PHP глобалните променливи трябва да бъдат декларирани като глобални 
вътре в дадена функция, ако ще бъдат използвани в тази функция.  

Ключовата дума global 

Първо, примерна употреба на global:  

Пример #1 Употреба на global 

<?php 

$a = 1; 

$b = 2; 

 

function Sum() 

{ 

    global $a, $b; 

 

    $b = $a + $b; 

}  

 

                                                 
7 C - език за програмиране. Повече информация и дефиниция: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5).  

http://bg.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5)
http://bg.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5)
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Sum(); 

echo $b; 

?>  

Горният скрипт ще изведе "3". Декларирайки $a и $b като глобални за функцията, всички 
референции към променливите ще сочат към глобалната версия. Няма ограничение в 
броя на глобалните променливи, които могат да бъдат манипулирани от функция.  

Използването на глобални променливи е нож с две остриета. Имайки предвид горния 
пример, използването на тази ключова дума носи огромен риск. Едно грешно 
присвояване на стойност на дадена глобална променлива може коренно да промени 
искания резултат. Затова използването на подобен вид променливи трябва да се сведе до 
минимум, а най-добре е да не се използва. 

Сесии 

За склад на сесиите е избрана базата данни. Специално за този портал няма никакъв 
смисъл сесията да е там. Това са излишни рекуести към базата, които спокойно могат да се 
избегнат. Сесията се пази в базата данни в някои определени случаи:  

 ако се използва повече от един уеб сървър за приложението и всеки използва своя 
собствена файлова система, т.е. файловите системи не са свързани помежду си по 
NFS (Network File System8) – неин недостатък е, че сигурността й е на доста ниско 
ниво, но като имаме предвид, че ще се използва само за портала на Програмата, 
това няма да се окаже фатално; в общия случай, когато сървърите са повече от 
един, всичко зависи от подбрания load balancing – балансирано разпределяне на 
натоварването и трафика между всеки един от сървърите; 

 ако е необходимо да се показва на потребителите статистика колко души са се 
логнали в този момент и кои точно – например, това би било полезно в сайт за 
запознанства като http://www.elmaz.com/ или в нашумялата социална мрежа 
Facebook (http://www.facebook.com/), където можете да видите кой от приятелите 
ви е онлайн, за да си поговорите. 

Енкодинг 

Кодиране на интернет страница, което представлява кодова таблица за разпознаване на 
използваните в страницата символи и езици. Популярно кодиране е UTF-8, което е 
универсално и може да показва всички езици правилно, дори китайския и арабския. Ето 
защо и тук е избран UTF-8 - абсолютно правилно решение. 

Бази данни 

Изборът на подходяща база данни също е важен. По времето на PHP 4 най-често 
използваните бази данни бяха PostgreSQL (http://www.postgresql.org/) и MySQL 
(http://www.mysql.com/). Предполагам, че изборът е бил PostgreSQL поради няколко 
причини: 

 по времето на разработка на приложението MySQL не е бил достигнал нивото, 
което е сега. Във версия 4.0.х нямаше поддръжка на Unicode, нямаше т.нар. 
subqueries, а именно вложени заявки, нямаше поддръжка на процедури, функции и 
изгледи (views); 

                                                 
8 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%
D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%BC%D0%B0  

http://www.elmaz.com/
http://www.facebook.com/
http://www.postgresql.org/
http://www.mysql.com/
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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 лични предпочитания на програмиста. 

В наши дни всичко това се промени. MySQL отдавна настигна възможностите на 
PostgreSQL и започна да се развива доста по-бързо от конкурента си. Всеки от нас знае 
кои са Google. Те използват MySQL. Това говори много за тази база данни. Също така, 
най-големият английски всекидневник Times използва MySQL. Голямата американска 
компания Sun Microsystems, известна с езика Java, закупи MySQL. Същите Sun закупиха и 
гиганта в базите данни Oracle - сделката все още не е финализирана, но в най-скоро време 
и това ще стане факт. С други думи, в тази компания се наляха доста пари и нещата 
изглеждат обещаващи в перспектива, ако се мигрира към тази база. Лично за мен MySQL е 
по-добрият избор в наши дни. 

Както вече споменах, сегашното приложение използва PostgreSQL. При преминаване към 
MySQL ще се прехвърли и сегашната информация, т.е. данните за библиотеките ще бъдат 
запазени. Нищо няма да бъде изгубено. Най-вероятно прехвърлянето на базата няма да 
стане с прост dump9, а с елементарен скрипт, написан от програмист. Някои системи имат 
импортиране на данни от CSV (Comma-Separated Values10) или друг популярен формат, 
така че със сигурност информацията ще бъде запазена и най-вече преструктурирана, 
което всъщност ще доведе до оптимизиране на таблиците и на самата база. Това е много 
важно за една натоварена система, за един голям портал. 

Сложни заявки 

Най-голямо впечатление ми направиха категориите. От една страна, има колони lft и rgt, 
което говори за т.нар. nested set11, а от друга, има доста дълги заявки. Това води до лоша 
организация на таблиците в базата. Има една рекурсивна процедура в базата, използвана 
за променянето на позицията на дървото, но самата логика на nested set е такава, че всичко 
да може да се променя с минимум  заявки – обикновено една или две - и няма 
необходимост от рекурсивна зависимост. Това е недостатък от гледна точка на 
бързодействие при разместването на отделните възли в дървото. Иначе изборът на такъв 
вид дърво е много добър. Не видях никъде да има проверка за случай, при който се прави 
опит за преместване на клон като дете на някой от собствените му клонове. Така се 
получава зацикляне на дървото, а това е проблем. 

                                                 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Database_dump  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-Separated_Values  

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Nested_set_model  

http://en.wikipedia.org/wiki/Database_dump
http://en.wikipedia.org/wiki/Comma-Separated_Values
http://en.wikipedia.org/wiki/Nested_set_model
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Анализ на варианта за обновяване на CMS с решение, написано 
по поръчка за нуждите на Програмата 
Автор: Николай Павлов, уеб разработчик 

Основни точки 

 Сравнение между готови CMS системи и такива, написани по поръчка 

 План за действие и оценка на разходите за внедряване на обновена CMS система, 
написана по поръчка (т.нар. custom CMS) 
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Сравнение между готовите системи и т.нар. custom системи за 
управление на съдържанието 

Препоръчителната технология за вашето приложение според мен е MVC моделът. Той 
ще ви даде гъвкавост във всяко едно отношение. Коренната промяна в дизайна на портала 
няма да представлява никакъв проблем, разширението или промяната по каквато е да е 
функционалност също ще бъдат напълно ―безболезнени‖ за  вашия портал. По този 
начин ще бъдете абсолютно гъвкави и отворени за нови решения относно развитието на 
вашето приложение.  

Готови уеб системи за управление на съдържанието 

Представляват напълно функциониращи уеб приложения, изградени на модулен 
принцип. Т.е. около ядрото на системата се разработват модули, чрез които се дава 
възможност за ползване на готова функционалност, като въвеждане и управление на 
новини, публикации, галерии и т.н. 

Предимства 

 Завършена и готова за употреба система за управление и клиентска (публична) 
част, използвана от масовия потребител за често срещани задачи и въпроси. 

 При някои системи, поддръжка от голям брой разработчици под формата на 
допълнителни модули и добавки. 

Недостатъци 

 Сравнително трудно се адаптира към специфични клиентски изисквания, т.е. 
вградените модули имат за цел да удовлетворят максимален брой потребители, но 
в много случаи е твърде скъпо и бавно прилагането на промени. 

 Публично достъпен сорс, което води до сериозни рискове в сигурността и 
защитата на сайтовете ползващи подобни системи. 

 Доработването и/или изработването на нови модули изисква опит, както от страна 
на разработчиците, така и от страна на дизайнерите, които трябва да се 
съобразяват със заложените изисквания в системата. 

 Ъпгрейд на система, претърпяла доработки и/или промени, много често се прави 
трудно или не е приложим, тъй като авторите на системата не винаги съумяват да 
запазят съвместимост между отделните версии (backward compatibility). 

 Производителност, с цел удовлетворяване на максимален брой клиенти и техните 
изисквания - с течение на времето подобни системи натрупват твърде много 
функции, често пъти рядко използвани, като по-този начин се изгражда така 
нареченият technical debt12, което води до спад в производителността и 
бързодействието на сайта. 

 Повечето системи използват процедурен код. Това ги прави сложни за каквито и 
да било промени. 

 Хостването на готова система също може да се окаже ограничаващ фактор, както и 
поддръжката, архивирането и др. административни дейности. 

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_debt  

http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_debt
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Custom системи за управление на съдържанието 

Такава система представлява напълно функциониращо уеб приложение, изработено 
съобразно специфичните изисквания на клиента. Това включва както платформата за 
разработване, така и евентуалните изисквания към средата на работа. 

Предимства 

 Възможност за избор на технология - в повечето случаи това е най-съвременната 
такава; 

 Свободен избор на функционалности; 

 Обвързване и/или интегриране с други корпоративни приложения; 

 Съобразяване със средата на работа на системата (сървър, хостинг план и др.); 

 Специфична система за сигурност, както и за контрол на достъпа до системата и 
данни в нея; 

 Дизайн и съдържание, напълно ориентирани към бизнес средата и съответната 
група потребители (клиенти); 

 Оптимизирана информационна архитектура и SEO оптимизация, за по-добър 
маркетингов и търговски ефект; 

 24/7 поддръжка, възможности за актуализация, промени и/или доработки. 

План за действие и приблизителна оценка на разходите при 
система, написана изцяло наново според дадени изисквания 

№ Дейност Период в дни Цена в лв., без ДДС 

Вариант 1 

1 PHP5 Server Side Development – разработка и 
програмиране от двама души (времето е изчислено 
общо в човеко дни за двамата) 

120 - 

2 Качествен контрол и тестване 15 - 

 Общо 135 50,544 

Вариант 2 

1 PHP5 Server Side Development – разработка и 
програмиране от двама души (времето е изчислено 
общо в човеко дни за двамата) 

160 - 

2 Качествен контрол и тестване 20 - 

 Общо 180 67,392 

Препоръката ми е да се разработи custom система, проектирана специално за вашите 
нужди. 
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Преглед на настоящото състояние на CMS системата на портала 
Автор: Славчо Иванов, уеб разработчик и специалист по CMS 

Основни точки 

 Оценка на текущата система – възможности и функционалност 

 Основни характеристики на текущата система  

 Бъдещи възможности на портала 

 Сравнение на две широко използвани CMS системи 
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Оценка на текущата система – възможности и функционалност 

Плюсове 

 Удобен администраторски интерфейс: с него се работи сравнително лесно и удобно 
дори и от неспециалисти, напр. с цел публикуване на новини, качване на 
документи, снимки и връзки към тях. 

 Добра система за анкети: дадена е възможност за създаване на анкетни карти, като 
изграждането на шаблоните и въпросите също е удобно.  

 Поддръжка на няколко езика за работа: представителната част, съдържанието на 
новините, анкетите, както и административната част на портала, имат възможност 
за работа на няколко езика. В момента се поддържат български и английски. 
Въвеждането на преводите става лесно през административния интерфейс. 

Минуси 

 Малко или никакви възможности за добавяне на нови модули: Добавянето на готови 
външни модули (като галерии от снимки, мултимедия, модули за статистика и 
други готови решения) на практика е силно затруднено и не може да бъде 
направено без помощта на програмист. Дори и тогава добавянето на нова 
функционалност към системата за управление на съдържанието би отнело 
сериозен ресурс от време и пари. За да се добави нова функционалност, ще трябва 
да се мине през целия процес на проектиране, програмиране и тестване на новия 
модул в системата. 

 Не е open source13 - възможно е да има проблеми в сигурността и стабилността: като всяко 
решение със затворен код (т.е., кодът на програмата  не е публично достъпен) 
системата изисква сериозно внимание с оглед на стабилността и сигурността й. 
При всяка, дори и малка, промяна в системата, би трябвало да се минава през екип 
по контрол на качеството, който да провери за евентуални бъгове14 в новия код, 
както и да се пускат набор от автоматизирани тестове, които да покажат, че всичко 
останало продължава да работи без проблем.  

 Малки или никакви възможности за лесна промяна на интерфейса (менюта, теми и др.): 
липсва лесен начин за цялостна промяна на изгледа на сайта. Няма изградена 
възможност за подмяна на темата (цветове, шрифтове, иконки и др.) на сайта, 
която да става без помощта на програмист и дизайнер.  

 Бъдещото развитие на портала би било скъпо и тромаво: уеб технологиите са сред най-
бързо развиващите се в софтуерния сектор. Почти непрекъснато пазарът налага 
нови предизвикателства и изисквания към интернет сайтовете. Те стават все по-
интерактивни и специализирани спрямо конкретните потребители. Все повече 

                                                 
13 Отворен код или както е също така известен в транслитерирания вариант от английски, оупън сорс (от 
англ. open source) е концепция (подход) в проектирането, разработката и дистрибуцията на софтуер, 
позволяваща свободен достъп до софтуерния код (т.нар. сорс код или дори само сорс, от англ. source code). 
Повече подробности и дефиниция на понятието – в Уикипедия на уеб адрес: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA
%D0%BE%D0%B4.  

14 Бъг (от английското bug - "буболечка") в компютърния жаргон се разбира като грешка по време на 
изпълнението на програмата. По същество бъгът представлява неочаквано поведение на програмата в 
определена ситуация. (Цитат от http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B3.)  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B3
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портали приемат предизвикателството не просто да предоставят информация на 
потребителите, но и да получават обратна връзка от тях, както и да свързват самите 
потребители едни с други. И обратното: новите изисквания на потребителите 
налагат използването на нови технологии (едно от последните нововъведения в 
някои браузъри е възможността за геолокация — т.е. интернет страницата знае 
къде се намира потребителят и може му предостави данни конкретно за него, напр. 
да му препоръча най-близката библиотека). Изводът е, че за да може един портал 
да остане на «гребена на вълната» и утре, е необходимо той постоянно да се 
променя спрямо последните изисквания на пазара, а това би било твърде скъпо, 
ако се използва система със затворен код. За всяка промяна би трябвало да се наема 
допълнително софтуерен екип, който да имплементира новите изисквания. От 
друга страна — а и, може би, точно по тази причина, - съществуват решения с 
отворен код (open source). Те се развиват непрекъснато от много голяма общност 
програмисти и потребители и се използват от изключително голям брой портали. 
Това автоматично води до много бързото откриване на всякакви грешки и 
проблеми, свързани със функционалността, стабилността, сигурността. Така 
разходите по изграждането на една система и осъвременяването й се поделят от 
всички. 

Основни характеристики на текущата система 

 Публикуване на съдържание (новини, документи, изображения и др.) 

 Организиране на съдържанието в менюта и категории  

 Поддръжка на няколко езика за работа  

 Поддръжка на база данни с библиотеките анкетирани по програмата  

 Възможност за импорт и експорт в CSV формат на базата  

 Организиране на достъпа до съдържанието чрез потребители и права  

 Календар на събитията 

Бъдещи възможности на портала 

 Възможност за обмяна на специализирана информация (форуми, блогове и др.) 

 Място за обучение на персонала на библиотеките и посетителите  

 Механизъм за събиране на статистическа информация 

Сравнение на две широко използвани CMS системи 

Основни характеристики на трите най-известни и най-често използвани open source 
системи за управление на съдържанието - Drupal, Joomla и WordPress: 

Характеристика Drupal Joomla WordPress 

Интернет страница http://drupal.org/ http://joomla.org/ http://wordpress.org/ 

Интерфейс на български Да Да Да 

Трудност при инсталиране Средна Средна Лесна 

Удобен интерфейс Средно Лош Удобен 

http://drupal.org/
http://joomla.org/
http://wordpress.org/
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Характеристика Drupal Joomla WordPress 

Гъвкава архитектура Много Средно Трудно 

Удобен редактор на 
съдържание (WYSIWYG15)  

Да - FCKEditor Да - вграден Да - вграден 

Качване на файлове Да Да Да 

Поддръжка на няколко 
езика на съдържанието 

Да (Content translation) Да (JoomFish) Да (Gengo) 

Поддръжка на потребители 
и права за достъп 

Да (възможност за 
дефиниране на 
конкретни правила) 

Да (избор от 
предварително 
избрани групи) 

Да (няколко роли) 

Поддръжка на блог Да Да Да 

Поддръжка на форум Да Да Да 

Календар на събитията Да (Calendar) Да (JEvents) Да  

Добра документация Да Да Да 

Платформа PHP PHP PHP 

Възможни бази данни PostgreSQL, MySQL MySQL MySQL 

Класиране за 2007 г. и 2008 
г.16 

1-во място 2-ро място 1-во място в 
класацията за блог 

Като цяло, и трите системи са широко разпространени. Има голям набор от модули, 
написани за тях, което ги прави много гъвкави към решаването на различни проблеми. И 
трите имат възможност за поддържане на съдържанието на няколко езика, както и 
възможности за настройване на права на различни потребители. 

Drupal е система, която позволява доста повече възможности и настройки от останалите, 
което значи, че може по-гъвкаво да се пригоди към конкретните нужди на клиента. Това 
обаче, от друга страна, води до по-усложнена и съответно по-скъпа администрация. 
Известно предимство на Drupal в случая е, че поддържа PostgreSQL база данни, каквато 
вече се използва в текущата система. Като цяло, това е по-гъвкавото и по-комплексно 
решение. 

При Joomla, от друга страна, има повече готови за използване компоненти, които лесно се 
инсталират, дори и от неспециалисти. Това осигурява по-лесно, по-бързо и по-евтино 
администриране. Доста разпространена и позната на много разработчици и 
администратори. Търпи доста критики относно сигурността на системата. Като цяло – 
среден вариант между удобство и гъвкавост. 

                                                 
15 WYSIWYG („каквото виждаш, това получаваш‖) - удобен и лесен редактор за публикуване на текст, 
снимки, препратки и документи. 

16 Класирането е от ежегодната класация за най-добра open source CMS система на сайта 
http://packtpub.com/, която се провежда от 2006 г. насам. Класирането от предишни години може да бъде 
намерено тук: http://www.packtpub.com/open-source-cms-award-previous-winners.  

http://packtpub.com/
http://www.packtpub.com/open-source-cms-award-previous-winners
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WordPress е силно ориентирана към създаването на блогове, но примерите за успешното й 
използване като CMS са много. Изключително удобен интерфейс за работа, както от 
потребители, така и от администратори. Добре оптимизирана за работа с интернет 
търсачките. Поддържа множество теми (скинове). Позволява добавянето на много 
допълнителни модули, но като цяло структурата на сайт с тази система не е особено 
гъвкава. Наблегнато е на простотата и удобството на потребителя при качване на 
съдържание и използване на готовите модули. Всичко това обаче е за сметка на 
функционалност извън често срещаните изисквания. Използването на WordPress би 
намалило първоначалните разходи за инсталация на ядрото и допълнителните модули, 
както и на настройката на визуалната част, с поне 50% спрямо Drupal. 

И при трите системи се налага интегриране на базата данни с библиотеките, както и 
картата на България, тъй като това са прекалено специфични изисквания. Drupal има 
възможности, които да позволят по-лесното интегриране и на двете. 
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Анализ на варианта за обновяване на CMS с open source 
решение 
Автор: Славчо Иванов, уеб разработчик и специалист по CMS 

Основни точки 

 Препоръка за внедряване на open source решение: Drupal 

 План за интегрирането на Drupal 

 План за действие и приблизителна оценка на разходите 

  Варианти и предимства на частно решение 

  Заключение — или защо open source решение 
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Препоръка за внедряване на open source решение: Drupal 

След подробно разглеждане на всички възможности на горните системи и изслушване на 
всички препоръки, екипът достигна до препоръката да се използва като основа на портала  
системата Drupal. Тя ще даде възможност за удобна работа със съдържанието на сайта, 
като публикуване на новини, информация за програмата, качване на документи, снимки и 
друга обща информация. Също така е достатъчно гъвкава, за да бъде променяна в бъдеще 
според нуждите на Програмата. 

Текущата база данни, съдържаща всички анкетирани до момента библиотеки, да бъде 
преструктурирана и прехвърлена от PostgreSQL сървър на MySQL сървър.  

Модулът за работа с базата с библиотеките трябва да бъде пренаписан по-качествено, като 
се използват обектно-ориентираните възможности на PHP 5 и да бъде интегриран в 
портала. 

Друг вариант за изграждане на този модул е директно в Drupal. Системата позволява 
изграждане на конкретни бази данни, според нуждите на клиентите.  

План за интегрирането на Drupal 

1. Инсталиране на ядрото на системата и на MySQL база данни. 

2. Инсталиране на допълнителни модули: 

a. Превод на български; 

b. FCKEditor — удобен редактор за публикуване на съдържание; 

c. Включване на модулите Content Translation и Locales, за да се осигури 
поддръжката на няколко езика на портала; 

d. CCK, Date, View, Content и Calendar – позволяват публикуването на събития в 
календар; тук се изисква повече работа по-настройката; 

e. Включване на модула Statistics, за да се следи работата на оторизираните 
потребители в портала; 

f. Възможно е използването на модулите Gmap и Location за показване на 
местоположението на библиотеките в Google Maps17. 

За стъпка 3 има два подхода, от които трябва да се избере един. 

Вариант 1: преструктуриране на таблиците от базата данни с анкетираните библиотеки 

I. Добавяне на новите таблици към MySQL базата данни на Drupal. Тук трябва да се 
внимава да се осигури уникалност на имената на таблиците с подходящ префикс, 
за да не се получи дублиране с някои от текущите или бъдещи модули на Drupal. 

II. Прехвърляне на информацията от старата PostgreSQL база към новата MySQL 
такава. 

III. Написване на нов модул за работа с така създадените таблици на PHP 5, който 
поддържа основните функции на предишния: 

a. Добавяне, редакция и изтриване; 

b. Преглед и търсене; 

c. Импорт и експорт на данните в CSV формат. 

                                                 
17 Услугата Google Maps е на уеб адрес http://maps.google.com/. Виж също http://glbulgaria.net/Maps.html - 
текущата разработка на карта на библиотеките в България на Звеното за управление на програмата. 

http://maps.google.com/
http://glbulgaria.net/Maps.html
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IV. Интегриране на новия модул към Drupal. 

Вариант 2: интегриране на базата директно в структурата на Drupal 

I. Екип, запознат в детайли с Drupal, би могъл да използва базата данни и 
възможностите на системата за изграждане на конкретни изгледи и записи. След 
това е възможно да се прехвърли текущата база данни директно към създадените 
от Drupal таблици. 

II. Възможно е също така да се добави и географска информация към Google Maps за 
всяка библиотека. 

III. Това би заменило горните пет точки и би било много по-елегантно решение, но 
изисква познаване в детайли на системата. 

 

4. Настройване на системата: 

a. Избор на дизайн; 

b. Настройки на права на потребители и други необходими настройки. 

Допълнителни препоръки  за поддръжката на системата 

 Добра практика е да се следят новите версии както на Drupal, така и на модулите, 
които се използват и да се актуализират своевременно. Това ще подобри 
сигурността на системата. Drupal дава възможност за автоматична проверка за нови 
версии. 

 Намирането на екип или фирма със сериозен опит в инсталирането и 
интегрирането на Drupal в случая е силно препоръчително поради повечето 
възможности и съответно по-сложното инсталиране на системата. 

План за действие и приблизителна оценка на разходите  

№ Дейност Период в дни18 Цена в лв., без ДДС 

1 Инсталиране на ядрото на системата 3 450 

2 Инсталиране на допълнителните модули 5 750 

3 Преструктуриране на базата данни с анкетираните 
библиотеки 

3 450 

4 Интегриране на новите таблици и прехвърляне на 
информацията в базата на Drupal 

1 150 

5 Пренаписване на модула за работа със списъка с 
библиотеки 

5 750 

6 Интегриране към Drupal19 2 300 

                                                 
18 Оценката е в човеко дни и е приблизителна - възможно е периодът да се увеличи, ако възникнат 
допълнителни проблеми или изисквания. Цените са изчислени на база около 20 лв. на час. 

19 Възможно е точки 3, 4, 5 и 6 от таблицата да се заменят със създаване на база данни и функции за работа 
с нея директно, през интерфейса на Drupal. Това би отнело приблизително същото време и пари. 
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№ Дейност Период в дни18 Цена в лв., без ДДС 

7 Допълнителни настройки (изглед, права на 
потребители, конкретни изисквания) 

10 1,500 

 Общо 28 4,350 

Предложения и предимства за частно решение 

Възможно е и друго решение, което не включва директно използването на готова система 
с отворен код. 

Използването на съвременна архитектура за изграждане на уеб приложения би довело до 
едно доста по-качествено, по-конкретно и по-гъвкаво решение. Ето няколко 
възможности: 

 Ruby on Rails  

 CakePHP 

 ASP.NET MVC Framework 

За да се използва едно от горните решения (а има и доста други подобни), би следвало 
порталът да се пренапише изцяло от фирма или екип от разработчици, като качеството 
на кода, въпреки че се използва съвременна архитектура, би било пряка функция на 
качеството на екипа, който ще го разработи. 

Разбира се, това би отнело в пъти повече време и пари. Също така, това води до 
обвързване с конкретна фирма за поддръжка и доработка на портала впоследствие. 

Заключение — или защо open source решение 

Минуси 

 Конкретно написаното решение, както е в случая, осигурява по-удобно и 
пригодено към конкретните нужди на потребителя решение. В различни случаи, 
например когато се създава  сайт за много специфичен вид дейност, това би било 
единственото възможно решение, тъй като решенията с отворен код в повечето 
случаи решават често срещани задачи.  

Плюсове 

 При широко разпространените програми с отворен код рядко се срещат зле 
написани, нестабилни или несигурни такива. Техните потребители имат голям 
избор и са добре информирани за плюсовете и минусите им, а конкуренцията е 
много голяма. Ето защо оцеляват само най-добрите. Колкото повече се използва 
една система, толкова по-добра става, тъй като обратната връзка с реалните 
потребители е много бърза. 

 Залагането на open source решение осигурява на портала едно непрекъснато 
подновяване и подобряване на възможностите му, максимално бързо оправяне на 
грешките, свързани със сигурността и стабилността му, като същевременно 
осигурява независимост от конкретна софтуерна платформа или фирма.  

 Тъй като тук става дума за едно наистина често срещано решение — уеб портал, 
даваш достъп до публична информация, - практичното решение би било да се 
използва Drupal като основа на сайта и всякакви допълнителни изисквания се 
интегрират към нея. 
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 Към всяко едно решение със отворен код лесно може да се допише или (както е в 
случая) интегрира частно решение, което решава конкретен проблем — т.е. вече 
написаната част за работа с базата данни с библиотеките. 
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Интегриране на система за електронно обучение 
Автор: Славчо Иванов, уеб разработчик и специалист по CMS 

Основни точки 

 Увод 

  Изисквания 

  Възможни решения 

  Препоръка: Moodle 

  Извод 
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Увод 

Системите за електронно обучение придобиват все по-голяма популярност. Тези системи 
дават възможност за създаване на курсове, публикуване на лекции, споделяне на ресурси, 
организиране на класове, изпитване, оценяване и много други. Всичко това се прави 
централизирано на сървър, като единственото изискване е наличието на интернет връзка. 
Така от удобството на своя дом обучители и обучаеми могат да комуникират, без да са 
притискани от необходимостта да са всички заедно по едно и също време, на едно и също 
място.  

За обучителите това дава възможност да структурират по-добре информацията, да 
споделят практики едни с други и да получават обратна връзка от своите курсисти, дори и 
извън работно време.  

Обучаемите могат да организират времето си според своята програма и получават достъп 
до всички ресурси, като лекции, документи и мултимедия, без да се налага да ги взимат от 
колеги. Също така могат да следят кога и какви са бъдещите събития, свързани с курса или 
курсовете, в които участват.   

Наличието на интернет достъп в почти всеки дом позволява курсовете да се посещават от 
обучители и обучаеми, намиращи се в различни градове и даже в различни държави. 
Възможно е курсовете да са разрешени за всички, достъпът да е чрез покана или чрез 
ключова дума.  

Изисквания 

 Превод на системата на български и английски език 

 Водене и участие в няколко курса едновременно 

 Възможност за публикуване на лекции, документи и анкети  

 Възможност за създаване на тестове и оценяване на обучаемите 

 Поддръжка на календар на събитията 

 Поддръжка на форуми за споделяне на въпроси и коментари 

Възможни решения 

Характеристика Moodle aTutor Claroline Dokeos 

Превод на български (в %) 100 75 100 95 

Брой инсталации на системата20 Над 40,000 25,000 Няма Няма 

Календар на събитията Да Не Да Да 

Поддръжка на форум Да Да Да Да 

Език за програмиране PHP PHP PHP PHP 

База данни PostgreSQL, 
MySQL 

MySQL MySQL MySQL 

                                                 
20 Използвана е статистика от http://www.techworld.com.au/, като за Claroline и Dokeos не е публикувана. 

http://www.techworld.com.au/
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Moodle определено е най-разпространената от всички. Предоставя различни 
възможности, като повечето е наложила като стандарт.  

aTutor е написана от университета в Торонто. Изградена е на модулен принцип, 
предоставя повечето от възможностите на Moodle, като има повече възможности за 
изграждане на групи и сътрудничество на курсистите по проекти. 

Claroline има доста голяма общност и е преведена на 35 езика. Създадена е от 
университета в Ловаин, Белгия. Организирана е под формата на „пространства―. Всяко 
пространство отговаря на даден курс или на определена педагогическа дейност.  

Dokeos, освен стандартните възможности, предлага и видео конференция в реално време 
между студентите и учителите. Възможно е да се публикуват PowerPoint презентации под 
формата на курсове. 

Препоръка - Moodle 

Въпреки че вече има доста различни системи за електронно обучение, Moodle се е 
наложила като стандарт. Ето защо тя е и логичният избор. 

Moodle предоставя следните функционалности: 

 Голям набор от възможности за публикуване на лекции, ресурси, документи и др.; 

 Улесняване на общуването на обучаемите, както помежду им, така и с 
преподавателите; 

 Цялостен превод на български език; 

 Лесна инсталация и администрация; 

 Поддръжка както на PostgreSQL, така и на MySQL база данни. 

Ето някои от основните модули на Moodle: 

 Модул за задания (Assignment Module); 

 Модул за моментална комуникация (Chat Module);  

 Модул за гласуване (Choice Module); 

 Интегриран форум (Forum Module);  

 Дневник (Journal Module);  

 Тестов модул (Quiz Module);  

 Ресурсен модул (Resource Module);  

 Модул за анализ (Survey Module);  

 „Работилница‖ (Workshop Module). 

Много добра документация на български език може да бъде намерена тук: 
http://moodle.org/course/view.php?id=43. 

Кой използва Moodle в България: 

 Факултет по информатика на СУ (http://moodle.openfmi.net/)  

 Факултет по педагогика на СУ (http://moodle.fp.uni-sofia.bg/)  

 Нов български университет (http://e-edu.nbu.bg/) 

 Лесотехнически университет (http://edu.ltu.bg/) 

http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Chat
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Choice
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Forum
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Journal
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Quiz
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Resource
http://moodle.org/mod/glossary/showentry.php?courseid=43&concept=Workshop
http://moodle.org/course/view.php?id=43
http://moodle.openfmi.net/
http://moodle.fp.uni-sofia.bg/
http://e-edu.nbu.bg/
http://edu.ltu.bg/
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 Бургаски свободен университет (http://students.bfu.bg/) 

 Много други – от България има регистрирани 69 сайта, в САЩ те са 8,000, а в 
Германия - над 2,000. 

Извод 

Използването на система за електронно обучение е съвременен начин за общуване между 
студентите и преподавателите. Такава система предлага възможност информацията да 
достигне до на практика неограничен брой обучаеми от различни градове и държави, като 
се избегнат всички разходи по транспорт и осигуряване на настаняване. Оценяването на 
курсистите може да става автоматично благодарение на възможностите за дефиниране на 
онлайн тестове.  

Изборът на Moodle като система за електронно обучение ще осигури лесна и удобна 
работа с раздела за електронно обучение на портала както за преподавателите, така и за 
курсистите. 

http://students.bfu.bg/
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Блиц анализ на ползваемостта на портала 
Автор: Ирина Герджикова, специалист по ползваемост 

Накратко 

Направих експертен блиц анализ на ползваемостта на портала. Анализът не предлага 
изчерпателност - целта му е извличането на най-основните и лесни прилагане за 
препоръки за повишаване на лекотата на ползване и удовлетвореността на потребителите 
от портала и да даде насоки за допълнителни действия за осигуряване на ползваемост.  

Началната страница на портала представя актуалната информация за Програмата, но не 
показва за какво е този портал и какви възможности предоставя той на потребителите. 
Изместването на акцента от новините върху представяне на портала и неговите 
функционалности ще улесни ориентацията на потребителите. 

Информационната структура на сайта е ориентирана да обслужва главно запознатите 
потребители, работещи по Програмата. Реорганизацията на менютата, предложена в 
настоящия доклад, ще увеличи способността на потребителите да намират и ползват 
съдържанието на портала. 

Съдържанието на портала не е съобразено с навиците и поведението на потребителите в 
уеб. Текстовете са твърде дълги, липсват акценти, което ги прави неподходящи за 
сканиране и трудни за разбиране. 

Представянето на библиотеките в настоящата версия на портала е неудобно за всички 
външни за проекта потребители. Промяна в начина на представяне на библиотеките с 
акцент на населеното място ще увеличи успеваемостта на потребителите в намиране на 
търсената библиотека. 

Настоящата система за управление на съдържанието не е интуитивна за неопитните 
потребители. Ориентирането на интерфейса от обекти към действия и заменянето на 
техническите термини с по-разбираеми думи ще помогне на потребителите да вършат 
работата си в портала. 

Настоящият анализ дава 16 препоръки, които могат да се приложат лесно и да повишат 
ползваемостта на портала.  

Препоръчвам ви тестване с потребители на прототип на новата версия на портала за извличане 
на потребителските изисквания и осигуряване на лекота на ползване на портала. 
Прилагам и няколко ценови версии за провеждане на такова тестване с представители на 
потребителските групи на библиотекарите и на гражданите. 



  НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЕБ ПОРТАЛ 

 

29 

 

Препоръки 

Начална страница 

Началната страница служи за отправна точка на потребителите към съдържанието на 
сайта. Обикновено това е страницата, която е на първо място по посещаемост. 
Очакванията към нея са тя да представя съдържанието на сайта и да показва какво може да 
се прави на сайта като подчертава най-важното и актуалното.  

1. Намалете акцента на новините на Начална страница 

Намалете новините, видими на Начална страница и ги преместете в по-странична или по-
долна част на страницата, така че да не заемат толкова много и централно място във 
видимата част на екрана. Достатъчно е да се виждат извадки от по няколко реда от 
последните 2 или 3 новини.  

  
Защо? 
На Началната страница има основно новини. Те създават погрешно впечатление, че 
основната роля на портала е да публикува новини за Програмата. От друга страна, голяма 
част от видимите новини вече не са актуални. 

 

Поставени в най-видимата част на екрана, и то на най-посещаваната страница на портала, 
новините изглеждат твърде важни. Същевременно страницата не предлага полезна 
информация за потребителите на портала, които биха искали да се запознаят с дейността 
на Програмата и да се възползват от услугите и функционалностите, предназначени за 
тях.  

2. За какво е този портал и какво може да се прави на него 

В най-видимата част на Началната страница добавете кратко представяне на портала, 
което да отговаря на въпроса „За какво е този портал и какво може да се прави на него?‖ 
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Изведете на Начална страница най-важните и атрактивни услуги и функционалности на 
портала, предназначени за библиотекарите и за гражданите. 

В случай, че съдържанието е твърде много за публикуване на една страница, то нека на 
нея се представи само това, предназначено за гражданите. Останалото може да се скрие в 
специализирани секции. 

Защо? 

Началната страница е мястото, на което потребителите обикновено решават дали 
даденият сайт предлага нещо полезно и интересно за тях и накъде и как да продължат. 

3. Пояснете картата на страната 

Сложете над картата заглавие или обяснителен текст, напр., "Намерете библиотека по 
населено място". 

Защо? 

Картата на страната е удобен начин за представяне на елементи по географски признак. 
Проблем с текущата карта е, че не е ясно защо е сложена там.  

4. Пояснете търсенето или разширете търсяемите полета 

Пояснете какво може да се търси. Добавете го като описание под заглавието на търсачката 
или като заглавие на търсачката, напр., "Търсене по номер на библиотека". Или 
променете търсенето така, че да търси навсякъде. 

Защо? 

Не е ясно какво се търси. Например, търсене по населеното място Абланица не връща 
резултат,  

 

въпреки че в базата има библиотека от това населено 
място:

 

Навигация 

5. Добавете връзка Начало 

Добавете връзка Начало в началото на главната навигация на сайта. 

Защо? 
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В главната навигация липсва връзка Начало. Потребителите имат нужда да се връщат 
отначало всеки път, когато са загубили чувство за ориентация или сменят случая на 
употреба. 

Опитът ми показва, че голяма част от потребителите не знаят, че могат да ползват логото 
за връщане на Начална страница и не виждат връзката Начало в пътечката на сайта. 

Наличието на връзка Начало е ключов фактор за усещането за контрол и сигурност на 
потребителите в сайта. 

6. Разлистване на страниците в портала чрез менюто 

Променете елементите на главната навигация така, че при всяко цъкване в менюто да се 
отваря страница, както работи елемента Често задавани въпроси. 

Защо? 

При цъкване на повечето елементи от главната навигация страницата остава същата - 
отваря се само подменю. Това е необичайно и неочаквано поведение за такова меню и би 
било предпоставка за грешки – голяма част, особено от по-неопитните потребители, биха 
могли да решат, че бутоните от менюто не работят, щом не зареждат никаква страница. 

7. Подредба на елементи в главната навигация 

Реорганизирайте елементите в главната навигация по следния начин: 

Начало 

За програмата - кратко представяне на програмата; каренце с проектно предложение за 
изтегляне 

Цели 

Партньори 

Застъпници 

Оценка на библиотеките  - критерии и методология 

Правна уредба 

Библиотеки – карта на България и списък с библиотеки 

Новини – всички видове новини, прес-комюникета и публикации 

Събития – календар на събитията 

Често задавани въпроси 

Контакт 

Защо? 

Информационната архитектура в настоящата версия на сайта е недостатъчно интуитивна 
и обслужва различни цели и аудитория. Предложените промени ще подпомогнат 
намирането на необходимата информация от по-широк кръг потребители. 

8. Външен вид на връзките 

Променете външния вид на връзките в портала, така че да се отличават от текстовете и 
заглавията, като се спазват стандартите за изглед на връзки: 

 всички връзки да се различават от текстовете по цвят; 

 всички връзки да са с един и същ активен цвят и да са подчертани;  
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 посетените връзки да се отличават от непосетените. 

Избягвайте употребата на връзки от типа „>>повече”. 

Защо? 

Хората имат изградени навици да разпознават връзките и цъкаемите елементи в сайтовете. 
Очакват всички връзки да са с еднакъв, по-активен цвят, да са подчертани, а посетените да 
се различават от непосетените, като избледняват. Също така, потребителите очакват 
външният вид на връзките да се отличава ясно от текста.  

Червеният цвят в сайта се използва както за връзки, така и за заглавия на новини и други 
нецъкаеми елементи. Освен това в портала се използват и зелен и бял цвят за връзките. 
Това поставя потребителите в ситуация да гадаят кои елементи са цъкаеми и кои не. 
Потребителите разпознават връзките в сайтовете обикновено по цвета – той е различен 
от този на текстовете и останалите нецъкаеми елементи и изглежда активен, подканя към 
действие.  

Това е предпоставка за потребителите да не различават навигационните елементи от 
текстовете. Това се оказва сериозен проблем, възпрепятстващ ефективното използване на 
съдържанието в сайта. 

Представяне на библиотеките 

9. Подредба на библиотеките в списъка с картата 

В списъка с библиотеки в ляво на новата 
карта, достъпна на 
http://glbulgaria.net/Maps.html, представете и 
подредете библиотеките по населено място. 
Например, вместо 

1662 БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
София, общ Божурище. С. ХЕРАКОВО 

използвайте 

Хераково, НЧ Васил Левски, Библиотека 1662. 
общ. Божурище, София 

Подредете всички библиотеки по населеното 
място, в което се намират. 

Защо? 

Елементите в списъка, представени по настоящия начин, изглеждат еднакво, всички 
започват с номер и „Библиотека при...‖ Това прави намирането на конкретна библиотека 
трудна задача за повечето потребители, на които номерът пред „Библиотека‖ не говори 
нищо. Предложеното представяне с акцент на населеното място ще помогне на 
потребителите да намерят библиотека в населеното място, от което се интересуват. 

10. Подредба на библиотеките в Анкетирани библиотеки 

Подредете библиотеките по населено място и променете начина на разлистване на 
списъка по буква. При избор на буква „Р‖ да се представят всички библиотеки в населени 
места, чиито имена започват с буква „Р‖, подредени по населено място.  

Защо? 

В момента библиотеките са подредени по ID, а повечето хора ще ги търсят по населено 
място. Въпреки че е дадена възможност за търсене и филтриране на списъка, по-

http://glbulgaria.net/Maps.html
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неопитните потребители ще пробват да намерят търсената библиотека, без да ползват 
тези функционалности. 

11. Показвайте идентичността на всяка библиотека 

Показвайте всички библиотеки по еднакъв начин. 

Променете форматирането и подредбата на информацията така, че да се наблегне върху 
идентичността на библиотеката. Изведете адреса и контактната информация на по-преден 
план. Изместете идентификацията на областта в пътеката. 

Например: 

 

Защо? 

След като бъде избрана библиотека, тя се обозначава по един от два начина: 

 

Или: 

 

Проблемът е, че представени по този начин, имената на библиотеките не изпъкват 
достатъчно. 

12. Работно време на библиотеките 

Добавете работно време в представянето на библиотеките. 

Защо? 

Начало / Списък на библиотеки / Анкетирани библиотеки / област Благоевград 

8 • НЧ'Н. Вапцаров' Банско  за печат 

гр. Банско 2770 

07498 8039, chb_bansko@abv.bg  

 

Секция 1: Обща информация 

 

 

 

1. Обща информация 

2. Библиотечен фонд 

3. Библиотечно потребление 

4. Библиотечен персонал 

5. Техническа база 

6. Материална база 

7. Участие в проекти и инициативи 

8. Данни за населеното място 

mailto:chb_bansko@abv.bg
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Работното време на библиотеките е полезна информация за потребителите, които 
планират да посетят или да се свържат със служители на дадена библиотека. 

Административен панел 

Препоръчвам настоящата система или да се преработи, или да бъде заменена с такава, 
която предлага лесен и интуитивен начин за управление на съдържанието дори и за 
неопитните потребители. За предпочитане е да се вложат повече усилия за максимално 
улесняване на потребителите в процеса на адаптирането на системата, защото това ще 
облекчи значително работата по обучението и поддръжката на библиотекарите, от които 
се очаква активно да работят с нея. 

13. Какво може да се прави тук? 

На началната страница на административния панел добавете карета за всеки основен вид 
дейности, които потребителите могат да извършват, например каре „Редактирай 
съдържанието на портала‖, в което са дадени връзки към страниците, които най-често 
подлежат на редакция + възможност за добавяне на нова страница.  

Защо? 

В момента ориентацията и откриването на възможностите за контрол на съдържанието в 
административния панел са затруднени.  

 
Ориентирането на информацията откъм действия на потребителите в системата е първата 
крачка в посока лекота на ползване. 

14. Език 

Използвайте термини, възможно най-близки до езика на потребителите, например 
наричайте страниците в сайта Страници, а не Документи, използвайте Меню, вместо 
Категории. 

Защо? 

Очакването е със системата да работят и по-неопитни потребители, които не се чувстват 
уверени в работата си с компютър и интернет. Използването на термини и неразбираеми 
думи ще затрудни тези потребители излишно. 

15. Съдържание и Настройки  
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При отваряне на документ за редакция да се показва първо страницата за Управление на 
съдържанието.  

Достъпът до промяна на Настройки да се прави на следващ таб. 

Защо? 

В текущата система за управление на съдържанието при редакция на документи се зарежда 
първо възможност за управление на настройките и после - за управление на 
съдържанието.  

 

По-често ще се извършват промени по съдържанието. Обръщането на Настройки и 
Управление на съдържание ще улесни потребителите. 

16. Пояснения на икони 

При посочване на икона да се изписва действието, което ще се извърши при натискането 
на иконата или състоянието, което иконата символизира.. 

Защо? 

Иконите не показват достатъчно ясно какво действие представляват. 
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Тестване за ползваемост на прототип: същност, участници, 
оценка на бюджет и срокове 

Същност и цели 

Препоръчвам да се направи тестване на прототип (макети или картинки на основните 
страници) на новата версия на портала с потребители, представители на групите на 
гражданите и/или на библиотекарите, за да се повиши ориентацията и лекотата на 
ползване на портала, както и удовлетвореността на потребителите. 

Тестването на такъв ранен етап ще позволи отстраняване на проблемите преди 
разработката, когато това става бързо и евтино и ще осигури успешен старт на обновената 
версия на портала. 

За тестването с потребители 

Проучване на сайт софтуерна програма или услуга, в което участват ваши потребители. 
Подобно е на маркетингово изследване. Служи за откриване на проблеми, които срещат 
потребителите при търсене на необходимата им информация в сайта ви, при ползване на 
функционалностите му или разбиране на съдържанието му. 

Участниците са представители на целевите потребители на сайта. Работим с всеки 
участник поотделно. Интервюираме и наблюдаваме участниците, докато те ползват 
изследвания сайт.  

Обобщаваме наблюденията и анализираме резултатите. Даваме препоръки за 
отстраняване на проблемите и повишаване на ефективността на сайта. 

Цели 

 Да идентифицираме проблемите, които потребителите срещат при 
взаимодействието си с портала. 

 В резултат на анализ, да направим конкретни предложения за повишаване на 
ефективността и удовлетвореността на работа на потребителите със системата. 

 Да извлечем потребителски изисквания за адаптиране на системата за управление на 
съдържанието и за развитието на портала. 

Обхват и задачи 

Ще тестваме: 

 Начална страница: първи впечатления, съдържание и навигационни елементи, 
първоначална ориентация на потребителите; 

 Навигация: лекота на навигиране на потребителите в системата, чувство на контрол 
и предсказуемост на поведението на различните навигационни инструменти в 
сайта; 

 Функционалност: удобството при ползване на различни функционалности; 

 Художествен дизайн: привлекателност на дизайна; 

 Административен интерфейс: лекота на създаване и редактиране на съдържание; 

 Потребителски очаквания, мнения, предложения и въпроси. 
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Участници 

Препоръчвам тестването да се проведе с представители на групите на гражданите и на 
библиотекарите, като с гражданите се тества публичната част, а с библиотекарите – 
административната част на портала.  

В случай, че няма възможност за тестване с две групи, препоръчвам да се тества само 
публичната част на сайта с една смесена група представители на гражданите и на 
библиотекарите.  

Предлагам тестовете да се проведат с жители на гр. София, за да не се формират излишни 
транспортни и командировъчни разходи.   

Резултати 

Резултатите от тестването представям в доклад, който включва: 

 Анализ на силните и слабите страни на: 

o Начална страница – първи впечатления, съдържание и навигационни 
елементи, първоначална ориентация на потребителите; 

o Функционалност – лекота на ползване и заучаване на функционалностите; 

o Навигация и структура на системата – ориентация на потребителите; лекота 
на навигиране, намиране на необходимата информация; 

o Художествен дизайн – привлекателност на дизайна; 

o Системата като цяло – доколко отговаря на изискванията и очакванията на 
потребителите. 

 Препоръки за:  

o Подобряване на взаимодействието на потребителите със системата – общи 
за системата и конкретни за структурата и интерфейсните елементи; 

o Повишаване на удовлетвореността на потребителите.  

 Метрични резултати (само за Тестване с 1 или 2 групи): 

o Успеваемост - показва доколко успешно потребителите ползват системата. 
Представяме отделно за всяка задача и обобщено за цялата система и 
всички потребители. 

o Удовлетвореност - показва субективното мнение на потребителите по 
предварително зададени критерии. Представяме отделно по критерии и 
обобщено за цялата система. 

 Гласът на участниците. 

 Коментари и въпроси (само за Тестване с 1 или 2 групи). 

 Препоръки, желания и идеи за допълнителни функционалности. 

 Видеоклипове от тестовите сесии (само за Тестване с 1 или 2 групи). 

План за действие и оценка на разходите 

Цените и сроковете се различават в зависимост от обхвата на проекта, броя участници и 
дълбочината на анализа. 
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№ Дейност Период в дни21 Цена в лв., без ДДС 

Вариант 1: Бързо тестване22 

1 Анализ на наличната информация, план и 
подготовка: запознаване с продукта, плановете и 
целите на клиента, резултати от досегашни 
изследвания; подробен план и дизайн на тестването 

- 1,000 

2 Работа с потребители: подбор на участници; 
тестване с потребители; награди за участниците; 
обработка на данните 

- 500 

3 Резултати: обобщаване и анализ; изготвяне на доклад 
и препоръки; изготвяне на клипове; обсъждане на 
резултатите 

- 1,000 

 Общо 5 2,5000 

Вариант 2: Тестване с 1 група потребители23 

1 Анализ на наличната информация, план и 
подготовка: запознаване с продукта, плановете и 
целите на клиента, резултати от досегашни 
изследвания; подробен план и дизайн на тестването 

- 1,000 

2 Работа с потребители: подбор на участници; 
тестване с потребители; награди за участниците; 
обработка на данните 

- 700 

3 Резултати: обобщаване и анализ; изготвяне на доклад 
и препоръки; изготвяне на клипове; обсъждане на 
резултатите 

- 1,300 

 Общо 7 3,0000 

Вариант 3: Тестване с 2 групи потребители24 

1 Анализ на наличната информация, план и 
подготовка: запознаване с продукта, плановете и 
целите на клиента, резултати от досегашни 
изследвания; подробен план и дизайн на тестването 

- 1,000 

                                                 
21 Това време не включва времето, необходимо на клиента да предоставя информация, изисквания или да 
подготвя при необходимост данни или тестови среди. 

22 Обхватът му покрива само най-важните функционалности на продукта. Резултатът е списък с проблеми и 
препоръки, които се обсъждат в рамките на работна среща. 

23 Покрива по-голяма част от функционалността на вашия продукт. Резултатите са описани в доклад и 
демонстрирани с видеоклипове от тестовите сесии. 

24 Покрива най-голяма част от функционалността на вашия продукт. Резултатите са описани в доклад и 
демонстрирани с видео клипове от тестовите сесии. 
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№ Дейност Период в дни21 Цена в лв., без ДДС 

2 Работа с потребители: подбор на участници; 
тестване с потребители; награди за участниците; 
обработка на данните 

- 1,000 

3 Резултати: обобщаване и анализ; изготвяне на доклад 
и препоръки; изготвяне на клипове; обсъждане на 
резултатите 

- 1,500 

 Общо 10 3,5000 
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Анализ и план за оптимизация на портала за интернет търсещи 
машини 
Автор: Георги Георгиев, SEO специалист 

Целта на оптимизацията за интернет търсещи машини (SEO) е да направи информацията 
в сайта максимално достъпна за хората, използващи интернет търсачки. Това включва две 
основни подобрения: подобряване на сайта на техническо ниво, така че да бъде 
максимално достъпен и разбираем за софтуера на търсещите машини; подобряване на 
представянето на сайта в търсачките, така че потребителите да го откриват по-бързо и по-
лесно, когато търсят за информация, съдържаща се на сайта. 

Основни точки 

 Анализ на текущото състояние 

 Препоръки за подобряване на присъствието в търсещите машини на текущата 
версия на портала 

  Бъдещо развитие 

 Анализ на четирите възможни варианта за актуализиране на текущата CMS система 
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Анализ на текущото състояние 

Достъпност на съдържанието за търсещите машини 

Към момента публичната част на портала е достъпна за търсещи машини и той е 
откриваем в най-използваната търсачка (с над 90% дял) в България – Google.bg. Справките 
показват, че на Google са известни около 30,000 страници от сайта, което спрямо 
съдържанието му е добре. 

Достъпност на съдържанието за потребителите на търсещите 
машини, заявили интерес към определени тематики 

Към момента порталът е откриваем (сред първите 10 резултата в Google.bg/Google.com) 
по следните ключови думи, приети за основна цел: 

 глобални библиотеки (1-ва позиция); 

 глоб@лни библиотеки (1-ва позиция); 

 библиотеки (7-а позиция); 

 global libraries Bulgaria (1-ва позиция); 

 glob@l libraries Bulgaria (2-а позиция). 

Към момента порталът не е откриваем (позиционира се извън първите 10 резултата в 
Google.bg/Google.com) по следните ключови думи, приети за основна цел: 

 библиотека (по-назад от 100-на позиция). 

Проучването за ключови думи не доведе до откриване на нови подходящи за таргетиране 
думи. 

Проблем при присъствието в търсачките е недостатъчно доброто описание на 
съдържанието на страниците. 

Линкове (уеб връзки, хипервръзки) и цитирания на www.glbulgaria.bg 
според търсачките 

Линковете и цитиранията се използват за измерител на популярността на сайта. 

 58 връзки към glbulgaria.bg; 

 50 цитирания на „glbulgaria.bg‖; 

 около 335 цитирания на „глобални библиотеки‖. 

Препоръки за подобряване на присъствието в търсещите 
машини на текущата версия на www.glbulgaria.bg 

Препоръки за подобряване достъпността на съдържанието за 
търсещите машини 

Препоръките в тази част имат за цел да отстранят технологични проблеми пред достъпа и 
интерпретирането на съдържанието на портала от търсачки. 

http://www.glbulgaria.bg/
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 Необходимо е да се постави пренасочване с HTTP код 30125 от всички адреси, 
започващи с http://glbulgaria.bg/ към аналогични адреси, но с хост 
http://www.glbulgaria.bg/. 

 Необходимо е да се постави пренасочване с HTTP код 301 от адрес 
http://www.glbulgaria.bg/index.php към http://www.glbulgaria.bg/. 

 Заглавията на секциите в лявото меню – Новини и Бързи връзки - трябва да се сложат 
в h2 таг26, вместо в h127, както е в момента. В същото време тези  линкове от 
менюто, които са в h2 в момента, следва да се поставят в h3. 

 В страниците с информация за конкретна анкетирана библиотека (напр., 
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&answer=25&sub=1) името на 
библиотеката и населеното място (в случая „Библиотека при НЧ "Н.Й.Вапцаров", 
с. Мусомища‖) да се направят видими във всички страници с информация за 
библиотеката (фонд, потребление, персонал, техн. база, мат. база, участия, нас. 
място) и да се поставят в h1 таг. Текстът „Анкетирани библиотеки‖, който към 
момента е в h1, в тези страници да остане в обикновен p28 таг със съответното CSS29 
стилизиране, за да се запази текущият изглед. 

 Да се постави alt30 атрибут на изображението-лого на портала с текст „Глобални 
библиотеки България – трансформираме вашата библиотека!‖ 

 На сайта да се поместят линкове към всички страници със списъци градове и села 
(напр., http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&obl=LOV), към които в момента 
има линкове само от Flash картата. Подходящи места според мен са страниците 
„Карта на България‖ и „Анкетирани библиотеки‖. 

 Считам за целесъобразно да се изключат от индексиране страниците „За печат‖ от 
раздел Анкетирани библиотеки, тъй като са твърде объркващи за потребителите, ако 
попаднат на тях. За целта може да се използва meta tag31 noindex във всяка от тези 
страници или да се ограничи индексирането им чрез robots.txt32 директива. 

o Вариант с meta tag: 

                                                 
25 Пренасочването с код 301 представлява настройка на сървъра, която прехвърля запитването за определен 
адрес към друг адрес. 

26 Тагът (наричан още етикет) е елемент от езика HTML (съкращение от Hypertext Markup Language — 
хипертекстов маркиращ език) - компютърен език за описание на форматирани документи. Чрез таговете се 
оформят отделните елементи от текста, като заглавия, цитати, раздели, хипертекстови препратки и т.н. Още 
информация: http://bg.wikipedia.org/wiki/HTML.  

27 С HTML тага H (от англ. heading – заглавие) се обозначават заглавията в уеб страниците. Тагът има 
номерация (H1, H2, H3 и т.н.) в зависимост от нивото на заглавието. 

28 HTML тагът P (от англ. paragraph – параграф, абзац) обозначава абзац с обикновен текст. 

29 CSS (Cascading Style Sheets) е език за описание на стилове - използва се основно за описване на 
представянето на документ, написан на език за маркиране. Повече информация: 
http://bg.wikipedia.org/wiki/CSS.  

30 HTML атрибутът ALT (от англ. alternative – алтернативен) предоставя текст, описващ изображение, 
вмъкнато в HTML документ, който се извежда на екрана, ако изображението не бъде заредено. Атрибутът се 
използва и за вмъкване на подходящи ключови думи в уеб страницата със SEO цели. 

31 http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_tag  

32 http://en.wikipedia.org/wiki/Robots.txt  

http://glbulgaria.bg/
http://www.glbulgaria.bg/
http://www.glbulgaria.bg/index.php
http://www.glbulgaria.bg/
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&answer=25&sub=1
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&obl=LOV
http://bg.wikipedia.org/wiki/HTML
http://bg.wikipedia.org/wiki/CSS
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_tag
http://en.wikipedia.org/wiki/Robots.txt
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<meta name="robots" content="noindex" /> 

o Вариант с robots.txt: 

User-Agent: * 

Disallow: /print_survey.php 

 На всяка страница във footer33 частта copyright съобщението да се промени на 
„Всички права запазени © 2008-2009 Глоб@лни библиотеки – България‖ 

Препоръки за подобряване на достъпността на съдържанието за 
потребителите на търсещите машини 

Препоръките в тази част целят подобрят позиционирането на всички страници на 
портала при търсения за свързани със съдържанието им ключови думи. Чрез тези 
препоръки ще се постигне и по-добро ориентиране на потребителите в резултатите от 
търсене относно това каква информация могат да очакват от портала. 

 При писане на текстове за портала и на заглавията им да се избягват термини, 
където е възможно и да се използва максимално близък до средностатистическия 
език. По възможност да се включват думите „библиотека‖ и „библиотеки‖ в 
заглавията. 

 Заглавието на началната страница на портала да се промени на ―Глоб@лни 
библиотеки – променяме вашата библиотека!‖ – разбира се добре както от 
библиотекарите, така и от потребителите. Ако се реши да се променя заглавието на 
по-късен етап, задължително да се включи думата „библиотека‖ - в противен 
случай ще е трудно да се постигне забележимо присъствие при търсене за тази 
ключова дума. 

 Мета описанието на началната страница да се промени на „Програма Глобални 
библиотеки - България има за цел превръщането на българската библиотека в 
място за информация, знания, комуникация и електронни и интернет услуги‖. 

 В списъците с населени места да се променят заглавието и мета описанието на 
страниците както следва: 

<име на населено място>‖ – анкетирани библиотеки за Програма Глобални библиотеки‖ 
Описание: „Списък с анкетирани библиотеки от ‖<име на населено място>„ за програма 
за модернизиране на българските библиотеки – Глоб@лни библиотеки‖. 

 В списъците с области да се променят заглавието и мета описанието на страниците 
както следва: 

Населени места в област ‖<име на област>„ с анкетирани библиотеки за Програма 
Глобални библиотеки‖ 

Описание: „Списък с анкетирани библиотеки от ‖<име на населено място>„ за програма 
за модернизиране на българските библиотеки – Глоб@лни библиотеки‖. 

 В списъците с анкетирани библиотеки в страниците с информация за отделните 
библиотеки заглавията на страниците да се променят както следва: 

                                                 
33 Крайна, долна част на документ. Използва се за служебна информация (напр., за copyright съобщения 
или бележки под линия). 
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<име на библиотека>„, ‖<име на населено място> - анкетирана библиотека за Програма 
Глоб@лни библиотеки‖ – за началната страница (пример 
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&loc=17258&read) 

и 

<име на библиотека>„, ‖<име на населено място>‖ :: ―<тип информация> – за началната 
страница (напр., тип информация ще е „библиотечен фонд‖ при този адрес: 
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&answer=1066&sub=2)  

 Всички промени по заглавията да се нанесат и в английската версия, еквивалентно, 
на английски език. 

Препоръки за подобряване на популярността на портала в интернет 

Препоръките в тази част имат за цел да повишат полезността и популярността на портала 
и да затвърдят тематиката на неговото съдържание „в очите‖ на търсачките. 

 Силно препоръчвам от всяка библиотека/читалище да се изиска да постави на 
сайта си (ако има такъв) текстови линк към www.glbulgaria.bg с текст „Тази 
библиотека се подпомага от Глобални библиотеки - България‖. 

 Да бъдат разпространявани редовно прес-съобщения. Когато се изпращат до 
електронни медии, да съдържат поне по един линк към www.glbulgaria.bg. 
Примерно заглавие за прес-съобщение при стартирането на подкрепените 
библиотеки от фаза 2009: „Библиотеките – отново място за актуална информация 
и комуникация‖. 

Освен горните препоръки от SEO специалиста ще бъде извършена регистрация на сайта в 
редица български директории по начин, който максимално да помогне на оптимизацията 
за търсачки на www.glbulgaria.bg. 

Бъдещо развитие 

 В случай, че бъде пусната форум или блог платформа към новия сайт, за тях ще 
бъдат изготвени отделни препоръки. 

 Ако се възприеме идеята да се обнови системата за управление на съдържанието, 
имам готовност да изготвя препоръки и за новата система. Много важно е преди 
пускането на новата система в действие да се направят правилните URL 
пренасочвания. Точно какви ще са те зависи от избора на система и конкретната 
имплементация. 

Анализ на четирите възможни варианта за актуализиране на 
текущата система – планове за действие и оценка на разходите 

Дейност Custom 
решение 

Drupal Joomla WordPress 

Оценка на базовото 
ниво на 
оптимизация 

Зависи от 
решението 

7/10 6/10 8/10 

Необходима работа 
– SEO 

8-12 часа 1-2 часа 2-3 часа 2-3 часа 

Необходима работа Зависи от 2-4 часа 8-10 часа 1 час 

http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&loc=17258&read
http://www.glbulgaria.bg/page.php?c=21&answer=1066&sub=2
http://www.glbulgaria.bg/
http://www.glbulgaria.bg/
http://www.glbulgaria.bg/
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Дейност Custom 
решение 

Drupal Joomla WordPress 

– имплементиране 
(приблизително) 

решението 

В случай, че се ползва готова система, не е необходимо доплащане, тъй като SEO услугите 
са предвидени в заданието на SEO специалиста. Ако се напише собствено решение, 
консултирането по него ще струва още 400 лв. без ДДС. 

С горните изключения и при работа в рамките на системата, порталът следва да присъства 
добре в търсачките без нужда от специална намеса. Очаква се резултатът от регистрацията 
в директории, от прес-съобщенията и от поставянето на линкове по сайтовете на 
включените библиотеки да окаже положително влияние от 2 до 6 месеца след извършване 
на съответните действия, поради особеностите на функциониране на търсещите машини. 
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Стратегия относно социалните мрежи и медии 
Автор: Александър Варов, специалист социални медии 

Основни точки 

 Нива на имплементация 

 Публично присъствие 

 Вътрешно сътрудничество 

 API и споделяне на данни 
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Нива на имплементация 

Предвиждаме три равнища на имплементиране на social networking34 и social media35 
технологии в Програмата. Равнищата се  изграждат самостоятелно, последователно и се 
допълват. Крайната цел е изграждането на устойчива социална мрежа, която информира 
целевите групи, помага за взаимодействието на участниците в проекта и осигурява 
обществено полезна информация. Основен модел за оценка ефективност на изградената 
мрежа е обемът и активността на базата от абонати и последователи. 

Ниво Етап Цел 

Публично присъствие 
Старт на дейностите -
2010 г. 

Създаване популярност на Програмата и 
трайно позициониране в ключовите 
социални мрежи 

Вътрешно 
сътрудничество 

Развитие на мрежа – 
2011 г. 

Вграждане на инструменти за комуникация 
между проекта и библиотеките 

API & споделяне на 
данни 

Устойчивост – 2012 г. + 
Изграждане на публично достъпни бази 
данни и осигуряване на стандартизиран 
достъп до тях 

Публично присъствие 

Основни цели 

 Findability (намираемост): изграждане на адекватно представяне на Програмата, 
според стандартите на мрежите. 

 Управление на общности (community management): активно управление на 
съдържанието и увеличаване на базата на абонатите (наричани още фенове, 
приятели и последователи, в зависимост от конкретната социална мрежа или 
медия).  

Целеви аудитории 

 Крайни потребители, таргет на библиотеките 

 Служители и партньори от библиотечната мрежа 

 Професионалисти библиотечно дело 

Метрики 

 Абонати на отделните канали 

 Статистики за разглеждания на страници и взаимодействие, според стандартите на 
всяка мрежа 

                                                 
34 Социална мрежа или social networking – уеб сайт, който позволява на потребителите да се регистрират, да 
осъществяват връзка с други хора и да споделят информация с тях, напр. Facebook 
(http://www.facebook.com/).   

35 Социална медия или social media – уеб сайт, който позволява на потребителите да публикуват 
информация и да взаимодействат с други потребители, напр. http://www.svejo.net/. Отличава се от 
социалната мрежа по това, че в социалната медия фокусът е върху публикуваната информация, а в 
социалната мрежа – върху връзките между отделните потребители. 

http://www.facebook.com/
http://www.svejo.net/
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 Посетители на блога и сайта, съгласно данни от Google Analytics36 

Съдържание 

Съдържанието се разпределя в пет основни feed-a37, с различна честота и специфика. 
Общият feed трябва да е оптимален - достатъчно интензивен, за да привлече абонати, но 
и ограничен, за да се избегнат ниско ефективни разходи. 

Feed Описание 
Средно 
месечно 

Годишно 

RSS38 feed 
Официални прес-съобщения и semiofficial39 
публикации в блога40 

6 72 

Актуализиране 
на статуса41 

Facebook и LinkedIn42 12 144 

Споделени 
линкове 

Препоръчани линкове във Facebook 8 96 

Видео Видео съдържание в YouTube43 1 12 

Снимки Галерии във Facebook 1 12 

Общо 
 

28 336 

Обслужване 

Препоръчаната конфигурация на feed-овете позволява управлението на общностите в 
мрежите да се изпълнява от един вътрешен човек (член на Звеното за управление на 
програмата, наричан по-долу community manager). Прогнозна заетост: 1 час дневно, 20 
часа месечно. Отделно се планират усилията по изготвяне на съдържанието – снимки, 
видео материали, експертни и официални постове. Community manager ще управлява 
създаването на съдържание в рамките на горните си ангажименти. 

                                                 
36 Инструмент, предоставен за свободно ползване от Google, който дава подробна статистика за 
потреблението на уеб сайтове и техни раздели (http://www.google.com/analytics/). Използва се в настоящата 
версия на портала и ще бъде запазен при обновяването. 

37 Съгласно терминологията на социалните медии и мрежи, feed се нарича потокът от разнообразни видове 
информация, публикуван от едно лице или организация в различните канали. 

38 http://bg.wikipedia.org/wiki/RSS  

39 Организационен режим на публикуване, който позволява редактирането и прецизирането на текстове от 
страна на партньорите по Програмата, след като текстовете са публикувани онлайн. 

40 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3  

41 Опция в социалните мрежи, която позволява публично оповестяване на събития чрез кратки съобщения, 
които стават незабавно видими за всички абонати на съответния канал. 

42 http://www.linkedin.com/  

43 http://www.youtube.com/  

http://www.google.com/analytics/
http://bg.wikipedia.org/wiki/RSS
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com/
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Канали 

Блог 

Домейн на блога: http://blog.glbulgaria.bg. Препоръчан софтуер: WordPress. 
Инсталират се уиджети44 на другите социални мрежи – Gravatar.com и F-connect към 
коментарите, споделяне на линкове от Facebook, фенове на страницата на Програмата 
във Facebook, RSS през Feedburner.com и др. Всички публикации да са лицензирани по 
Creative Commons, Признание-Споделяне на споделеното 2.5 България45. Прогнозна 
цена за инсталация и допълнителна настройка (собствена тема, плъгини46, външни 
уиджети и т.н.): 600 – 1500 лв. (без ДДС). 

На равнище присъствие блогът трябва да осигурява информация стриктно за 
Програмата. Обявяват се всички събития от календара, отразяват се откривания на 
библиотеки, завършване на етапи и т.н. Статут на тези документи: semiofficial. Това 
позволява текстовете да бъдат одобрявани и коригирани след публикуването им 
онлайн. Така ще се облекчи процедурата по публикуване – чест проблем пред 
корпоративните блогове. Препоръчителен размер на публикациите: 300-1000 знака. 
Препоръчителна честота на този feed – максимална: по два пъти седмично, минимална: 
веднъж месечно. 

Официалните документи, които в момента се публикуват на сайта, преминават в блога. 
При публикуване се слагат етикети47, които указват статута им на официални 
документи: Решение на УС, Отчет за полугодие и т.н. 

След като са постигнати целите по отношение на присъствието, блогът трябва да се 
разшири в още посоки. Смятаме за целесъобразно да се наблегне на обявяване събития 
на библиотеките (четения, семинари и т.н.). Втора посока е налагането на формат на 
споделяне на добри практики (best practices) от страна на библиотеките. Трета 
ефективна посока е осигуряването на експертни публикации. Експертните публикации 
се организират в график по 2 месечно и се набират от експертите на проекта и от 
партньори. Този тип постове са в голяма степен spreadable48 и ще доведат до 
постепенно разширяване на базата от абонати от целевата група на професионалисти 
библиотечно дело. 

Стартирането на блога има два етапа: 

1. Подготвителен – блогът и социалните мрежи се стартират и в продължение на 
два месеца се затваря формата на съдържанието. 

2. Стартиращ – канят се за абонати всички потребители, свързани с Програмата, 
блогът се анонсира в свързани блогове и институции. Целта е да се набере 
ядрото от потребители, като фокусът е върху професионалните целеви групи. 

                                                 
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget  

45 Договор, с който частно лице или организация, които публикуват съдържание онлайн, могат да заявят 
частичен отказ от авторските си права върху съдържанието. По този начин се улеснява разпространението и 
модифицирането на публикуваното съдържание от външни потребители. Съдържание на договора: 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/bg/.  

46 Допълнителни модули към блогове и системи за онлайн публикуване. 

47 Текстови обозначения, които позволяват групиране на публикуваното съдържание по тематичен признак. 

48 Интересни за целевата аудитория, което ще я насърчи да ги разпространява сред свои познати, колеги и 
т.н. 

http://blog.glbulgaria.bg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_widget
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/bg/
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След старта на блога се залага на естествения растеж, който идва от SEO и social 
media feed-овете. 

Feedburner 

RSS емисията на блога се прекарва през услугата Feedburner.com. Това осигурява 
статистики и възможности за реклама в RSS feed. 

Facebook 

Страница във Facebook. Ключова за крайните потребители. Поддържаме актуализации на 
статуса, feed с препоръчани актуални линкове на тема достъп до информация, обявяване 
на събития – при откриване на библиотека, при отворени срещи по проекта и т.н., 
дублиране на feed-овете на блога и YouTube, фото албуми – екип и от събития, с тагване 
на участниците. Без групи и каузи49, освен в случаи на кампании. 

LinkedIn 

Официално бизнес представяне на Програмата в професионалната мрежа. Уиджет към 
публикациите в блога и актуализации на статуса. Език: английски. Лични регистрации на 
пряко ангажираните служители от проекта. 

YouTube 

Видео материали, свързани с Програмата, се организират в YouTube канал50. В блога и 
Facebook се ползва YouTube. Горещо препоръчваме да се състави план за low cost видео 
съдържание – интервюта, представяне на част от библиотеките и т.н. До 20 
видеоматериала за годината при средна цена на видео: 80 - 150 лв. (без ДДС). 

Google 

 E-mail адрес - препоръчително е да се използва за регистрация и комуникация на 
всички регистрирани профили в мрежата на Google; 

 Google Profile51; 

 регистрация за Google Analytics и другите препоръчани за използване услуги на 
Google: YouTube.com и Feedburner.com.  

TopBlogLog.com 

Най-популярният български блог тракер и агрегатор52. Повишава намираемостта и 
спомага за изграждане на връзки с блогосферата53.  

Не препоръчваме използването на други социални мрежи, основно с цел оптимизиране 
на усилията. Например, в Twitter54 има силен елемент на real time и one-to-one 

                                                 
49 Групите и каузите са инструменти на Facebook, които позволяват разгласяването на кампании и идеи и 
привличането на последователи и съмишленици към тях. 

50 Серия от публикации на видеоматериали от един и същ източник и/или автор.  

51 http://www.google.com/profiles/  

52 Блог тракер, агрегатор – система за проследяване на съдържанието в блогове (в случая – на блогове от 
български автори) и групирането му, напр. по теми, по автори и др. 

53 Общност от автори на блогове. Терминът се използва и като събирателно за всички блогове в 
определена държава или тематична област – в случая се имат предвид най-влиятелните български блогове. 

http://www.google.com/profiles/
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комуникация, което като ангажимент е непропорционално на комуникационната 
ефективност – малък брой абонати, малък локален reach на мрежата и т.н. 

Вътрешно сътрудничество 

Основни цели 

 Участниците в Програмата да започнат активно да разменят полезна информация. 

 Мрежата на проекта да започне да промоцира събития на библиотеките. 

В този етап усилията са насочени към управление на общности, а не толкова върху 
имплементиране на технологии и канали. Целта е блогът да стане ефективен канал за 
споделяне на добри практики между библиотеките и други партньори на библиотечната 
мрежа. Втората цел е да изгради култура на ползване на Web 2.055 технологии сред 
библиотекарите. 

Списъкът с анкетирани библиотеки, публикуван на Портала, има потенциал за полезна 
база данни с онлайн атрибути на мрежата – сайтове, профили в социални мрежи, лични 
профили на служители. Информацията може да се редактира от потребителските акаунти. 
Информирането и поддръжката на тези възможности е логично да бъде поверено на 
community manager-a. Със сигурност на тези опции ще реагират сравнително малък, но 
достатъчен процент от библиотеките. 10% е оптимистичен, но реалистичен response rate, 
който може да се приеме за успех.  

API & споделяне на данни 

Основна идея на това ниво е Програма „Глоб@лни библиотеки‖ - България да стане 
доставчик на полезна за трети страни информация. Ако библиотеките (или част от тях) 
дигитализират своите картотеки и ги публикуват онлайн в портала, това ще позволи две 
услуги: 

 търсене на книга в библиотека по градове; 

 картотечна справка за огромен каталог книги по заглавие, автор, година на 
издаване, издателство и т.н. 

Тази информация може да бъде предоставена за ползване от външни сайтове – 
комерсиални и некомерсиални, социални мрежи, уикита56, блогове и т.н. Условията за 
ползване могат да бъдат зададени в Application Protocol Interface (API)57, който външните 
разработчици да ползват. 

                                                                                                                                                        
54 http://www.twitter.com/  

55 http://bg.wikipedia.org/wiki/Web_2.0  

56 http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8  

57 http://bg.wikipedia.org/wiki/API  

http://www.twitter.com/
http://bg.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/API
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Обобщение 
На базата на горните препоръки, дадени от консултантите по развитие на портала и на 
допълнително проучване на добри практики в изграждането на библиотечни портали и в 
онлайн комуникациите по света, включително споделените с участниците в редовната 
годишна конференция и световен конгрес на Международната федерация на 
библиотечните асоциации и институти – IFLA – през август 2009 г., Звеното за управление на 
програмата взе следните решения: 

1. Системата за управление на съдържанието на портала на Програма „Глоб@лни 
библиотеки‖ – България ще бъде обновена, за да се осигури максимална гъвкавост, 
оптимизация, скалируемост и независимост от външни подизпълнители в бъдеще. 
За целта беше избрана open source CMS системата Drupal, като цялото съдържание 
на портала ще бъде мигрирано към нея от външен подизпълнител. Същият ще 
обнови и външния вид на сайта в съответствие с последните тенденции в уеб дизайна, 
като се съобразява с препоръките на Звеното за управление на програмата и на 
консултанта по ползваемост. 

2. Използваната от портала база данни заедно с текущото си съдържание ще бъде 
запазена и мигрирана към обновената CMS система. Базата данни PostgreSQL ще 
продължи да се използва, поради стабилната й работа досега и с цел да се избегне 
рискът от възникване на бъгове и технически проблеми при евентуална миграция 
към MySQL. Проучванията на Звеното за управление на програмата сочат, че и 
двете бази данни са съпоставими и представляват подходящо решение за портала 
на Програмата от гледна точка на функционалност, бързодействие и сигурност 
(напр., http://www.wikivs.com/wiki/MySQL_vs_PostgreSQL и 
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-1050671.html).  

3. В момента порталът се хоства от подизпълнителя, който го е разработил. С оглед 
на максималната независимост и гъвкавост, както и предвид факта, че договорът за 
поддръжка на портала с гореспоменатия подизпълнител е изтекъл, порталът ще бъде 
преместен на нов хостинг, предоставен от независим външен доставчик. 

4. В съответствие с препоръките на консултанта по ползваемост и на проведените от 
него тренинги по ползваемост с членове на Звеното за управление на програмата, 
ще се проведе серия от тестове с потребители на всички етапи от обновяването на CMS 
системата и на външния вид на портала, с цел осигуряване на максимална ползваемост 
и удобство за потребителите от всички целеви групи. Минимумът ще включва тест 
на етап прототип за обновения портал, с цел идентифициране и отстраняване на 
проблеми, свързани с навигацията и функционалностите и извличане на 
потребителски изисквания за нови рубрики и съдържание; и тест на целия портал 
преди пускане на обновената му версия онлайн, с цел изчистване на козметични 
проблеми и осигуряване на успешен старт. Тестовете ще се провеждат съвместно 
от Звеното за управление на програмата и от външен подизпълнител или 
консултант(и), специализирани в ползваемостта. Целевите групи, 
идентифицирани до момента, са: 

a. граждани, разделени по специфични групи; 

b. представители на медиите; 

c. библиотекари от подкрепените по Програмата библиотеки; 

d. библиотекари от кандидатстващите за подкрепа библиотеки; 

e. регионални координатори; 

http://www.wikivs.com/wiki/MySQL_vs_PostgreSQL
http://articles.techrepublic.com.com/5100-10878_11-1050671.html
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f. Звено за управление на програмата; 

g. партньори по Програмата.  

5. Звеното за управление на програмата приема всички препоръки на SEO консултанта и 
ще се придържа към тях. Той ще бъде ангажиран и на етапа на внедряване на CMS 
системата Drupal, за да направи необходимата за нея SEO оптимизация. 

6. В портала ще бъде внедрена системата за електронно обучение Moodle. Съвместно 
със специалистите по обучения и с външен подизпълнител или консултант(и) 
системата ще бъде настроена спрямо нуждите на Програмата и в нея ще бъдат 
заредени необходимите обучителни модули. 

7. В системата за управление на съдържанието ще бъде предвидена възможност за добавяне 
на допълнителни модули, които да разширяват функционалността на портала, напр. 
форум за библиотечни специалисти или модул за статистическа информация, 
който да позволява проследяване на изпълнението и въздействието на Програмата. 
След обсъждане на нужната функционалност, която трябва да залегне в портала, 
Звеното за управление на програмата ще изготви списък на необходимите 
допълнителни модули към портала, ако се установи, че подобна функционалност 
не е налична в стандартните инсталации на Drupal и Moodle. Този списък ще бъде 
включен в заданието на подизпълнителя, който ще инсталира системите Drupal и 
Moodle, с изискването да инсталира необходимите допълнителни модули или да 
ги разработи и инсталира, ако към момента няма налични такива. 

8. Звеното за управление на програмата приема изложената по-горе стратегия относно 
социалните мрежи и медии и ще се придържа към нея. 


