
1 

 

Публикуване на информация на sofia2019.bg 

 
1. Влезте на адрес http://sofia2019.bg/bg 

 

 

2. От блока в дясно – ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ, изберете Регистрация 
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3. След като кликнете на Регистрация, сайтът ще зареди форма за Регистрация на нов 
потребител. Ако потребителя има фейсбук профил, може да кликне на F Connect 
Бутона, който ще позволи на системата автоматично да вземе имейл адрес и 
парола за достъп: 

 

 

4. Трябва да се попълнят всички полета, отбелязани със *. Потребителят получава на 
имейл съобщение за потвърждение на регистрацията, след което може да влезе в 
своя Профил и да публикува информация: 
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5. Има два начина за публикуване на информация. Единият е през профила по-горе, 
като се избере съответния тип информация: Качи събитие, Качи снимка, Качи 
статия, Качи информация за Култура и образование/ Култура и бществени 
пространства/ Култура и предприемачество; Качи информация за органзиация.  
 

6. Другият вариант е да се използват бързите връзки на сайта, които са 
позиционирани в цветни модули в най-дясната колона: 

 

На първа страница: 
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На вътрешна страница на категория: 

• Събития: http://sofia2019.bg/bg/events 

 

• Култура и...предприемачество: http://sofia2019.bg/bg/culture_and 

 

 

• Качи статия: http://sofia2019.bg/bg/resources 
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• Културни организации – http://sofia2019.bg/bg/cultural-life 
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Как се публикува конкретна статия в Културния календар: 

1. Избира се Качи събитие по един от горепосочените начини: 

 

 

2. Системата препраща към форма за качване на информация: 
http://sofia2019.bg/node/add/event 

 

Попълват се полетата, отбелязани със *: 
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• Име – заглавие на събитието 

• Описание – текст на събитието, който може да се форматира с основните инструменти 
за болд, италик, подчертавка, булети, номерация, подравняване. 

• Text Format – остава Filtered HTML 

 

• Дата – избира се датата, на която ще е събитието, като ако се касае за период от-до се 
избира Покажи крайна дата 

 

• Тип и жанр – избира се от предложените, като избора на Жанр е задължителен 
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• Изображение – качване на снимка, постер. Избираме Choose file, след което намираме 
файла от нашия компютър и после кликаме Качи. 

 

• URL – посочване на уеб адрес, като в полето URL се записва краткия адрес (напр. 
Sofia2019.bg), а в полето URL: целия уеб адрес с http:// отпред -  http://sofia2019.bg 

• Запиши – кликате, за да запишите статията 
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За да бъде публикувана статията е необходимо одобрение от редактора на сайта, който 
публикува събитието онлайн. Едва след одобрение и публикуване на статия, тя може да бъде 
редактирана от автора си. 

 

За повече информация: 

Асоциация за развитие на София 

бул. Патриарх Евтимий 92 
София 1463, България 

т: +359 2 952 03 46; +359 2 953 02 46 

ф: +359 2 952 66 64 

е: office@sofia-da.eu 

www.sofia-da.eu 
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