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http://www.glojenebg.com е официален сайт на село Гложене,
създаден през 2008г. от Георги Николов - студент в Технически
университет - гр. София. Село Гложене се намира в западната част на
област Ловеч на 56 километра от областния град. Жителите са около
1300 души. Селото заема китно място в полите на Стара планина.
Територията е невероятно красиво съчетание от специфичния релеф
на средно високите хълмове и поляни, между които се вие р. Вит.
Сайтът има за цел популяризиране на селото, неговите
забележителности и екология. Поддръжката му се осъществява с
помощта на спонсори, които всяка година заплащат такса от близо
60лв. на фирмата Superhosting.bg , която осигурява интернет
пространството, за да може сайтът да съществува. Това е компания,
съсредоточила своята дейност в областта на хостинг услугите. Под
тази търговска марка компанията предлага услугите: уеб хостинг,
регистрация на домейн, виртуални и наети сървъри, издаване и
инсталиране на SSL сертификати, уеб дизайн и др. Superhosting.bg си
партнира с редица фирми и организации с голям опит и иновативен
потенциал за развитие. В самото начало сайтът е бил само на
български език, но впоследствие бива преведен на още три езика:
английски, испански и немски. Помощ при превеждането Георги
Николов получава от: Мария Колева (английски), Елена - Аврора
Кутевска (испански) и Пламена Колева (немски). Шрифта, с който
работи създателя е Sans-Serif (най - предпочитания за интернет
страници). Програмата, с помощта на която е създаден сайта, се
нарича Мacromedia Dreamweaver MX 2004. Тя е разработена да
обслужва различни стилове на работа, както и различни нива на
експертност. Работната област се състои от няколко компонента, които
са много често използвани. Администратора използва пренасочващ
скрипт, който е ориентиран към двете основни резолюции: 1024 by
786 и 1280 by 1024 pixels.
- Кажете ни нещо повече за тези пренасочващи скриптове.
- „Всеки монитор има различна резолюция. Скрипта, който
използвам разпознава резолюцията на всеки монитор и пренасочва
адреса към по - подходящ за потребителя. Има и други резолюции,
но сайта не е адаптиран конкретно за тях. Българският и английският
варианти са ориентирани към двете резолюции. Испанският и
немският са само към първата: 1024x786 pxl.” - обясни Г. Николов.

Осигуреното интернет пространство от Superhosting.bg е 15GB, като
към момента са заети 1,45GB. Администратора преднамерено не е
поместил никакви рекламни банери, следователно този уеб продукт не
му носи печалба. Той получава информация колко хора и от къде
влизат в сайта за месец или година.
Използвайки потребителско име и парола се влиза в
администраторския панел - тези данни знае само администратора.

Чрез този панел се контролира облика и информацията, която съдържа
web продукта. 90% от снимките са авторски на жителите на село
Гложене, а останалите 10% са професионално свалени от интернет.
Снимките не са защитени и могат да бъдат сваляни. Видео
материалите са на администратора. За направата им е използвана
програмата Windows Мovie Мaker - безплатна версия. Някои от
изображенията в началната страница са с квадратна форма. За
подобрението им е използван Adobe Photoshop v.6.0, с помощта на
който иконите изглеждат кръгли, сменят се две изображения и поради
това като „цъкнеш“ на тях стават по - светли. Използван е .png формат,
който запазва цветовете. Качен е линк за сваляне на браузър, който да
отваря изображенията. Идеята е още от 2008 година ( за да няма
проблеми с .png формата). През годините бутоните и тапетът
прeтърпяват много промени. Началната страница е с тапет на една от
забележителностите на селото, а именно - Гложенския манастир. Той е
единствения манастир в България, който никога не е опожаряван от

турци. Понастоящем манастирът е действащ паметник на културата и
е част от Ловчанската епархия. Свещенослужител от дълги години е
отец Нектарий. Манастира е обект на масово посещение от туристи.
Самият сайт е изграден от подстраници, първата от тях е
„Античност“. В нея се разказва за първите заселници, за артефакти и
руини на територията на селото. Информацията е преписана от
различни известни исторически източници. Освен текстов материал
има и уникални снимки на глинени фигури и рисунки от древни
времена. Изображенията са на принципа roll-over . Зад всяко
изображение седи друго, което се визуализира при досег с курсора
(мишката). Идеята е освен по - интересен дизайн, но и спестяване на
пространство.

Следващата подстраница е „История“. Нейната цел е да обясни
съдбата на селото по времето на римското господство, варварските
нашествия,заселването на славяни и прабългари. В този раздел е
обяснено и от къде идва името на с. Гложене.
Според съхраненото от векове предание историята на това селище се
свързва с идването на киевския княз Георги Глож (Гложенски) в
началото на XIII век. В един от вариантите на това предание се
отбелязва, че бягайки от татарски нашественици, той пристигнал с
дружината си в България и получил от Иван Асен II имение в
подножието на Стара планина по течението на река Вит. Мястото,
където се заселил с дружината си, положило началото на селище,
което получило неговото име. В друг вариант се изтъква, че този княз
с дружината си помогнал на Иван Асен II да свали узурпатора на

търновския престол – Борил и в израз на своята благодарност Иван
Асен II му подарил имение, като основаното селище нарекли Гложене.
Натискането на бутона „Начало“ те води до предишно посетената
страница, а не към началната на сайта.
„Положение“ показва географското положение, селскостопанския
фонд, водни площи, териториите за инфраструктура и жителите на
китното селце.

В подраздел „Екология“ са включени снимки на флората и фауната на
селото и околността. Поместен е и материал за р. Вит, която е на 12 то място сред реките в България. И тук изображенията са на принципа
roll - over. Всяка една икона в сайта е избрана така, че да може лесно
да се разбере какъв файл съдържа тя.
Раздел „Институции“ е най - новата подстраница, създадена през 2011
година. Към момента има 6 институции, поместени в сайта:
„Сдружение за Гложене”, Кметство - с.Гложене, Основно училище
„Йото Н. Врачев“, ЦДГ - с. Гложене, общ. Тетевен, „Сдружение за
възраждане и европейско развитие на с. Гложене” и Народно
читалище „Цачо Ненов 1897г.“. Има тенденции за разширение. Всеки
един раздел на подстраницата съдържа съответна информация за

дадената институция и документи, които редовно се актуализират.
„Забележителности“ е може би един от най - интересните раздели. В
него могат да бъдат открити всички забележителности на селото.
Всеки един подраздел съдържа снимки и информация за дадения
обект.
Следващият раздел е „Отрасли“. В него е поместена актуална
информация за основните действащи предприятия в района.
В село Гложене съществуват традиции, свързани с
дървообработването, металообработването и електротехниката. От
десетилетия в селото съществуват заводи, които осигуряват работни
места за много семейства. Като изключим новосъздадените фирми „Арлес” и "Енерджи Моторс" ООД, в селото от доста време
съществуват предприятията: „ГЛОКОМ - 98” АД и "БУК - Тетевен"
АД. Важно място в раздела заемат и заведенията за хранене, местата
за отдих и имотите за продан.
Икона на раздел Отрасли.

Раздел „Галерия“ има страници със изображения и подраздел „Видео
галерия”. Снимковият материал е поместен в 8 подстраници и
включва изображения от селото и местностите около него. Видео
галерията първоначално е била подстраница, а сега е раздел в
галерията. Всеки клип има възможност за сваляне. Качени са на
отделен сървър, а гледането се осъществява чрез Flash player.
Последният раздел се казва „За сайта“. Той съдържа информация за
спонсорите, хората помогнали за превода на сайта на английски,
немски и испански, имейл за връзка и възможност за сваляне на
приложението Internet Explorer 7, чрез който се отстраняват
проблемите, свързани с визуализацията. В този раздел може да бъде
открит и е-mail адреса на сайта: glojenebg@abv.bg .
Когато се скролира по - надолу в главната страница се стига до три
полета:
1 - „Гложене документите“. В този раздел се съдържат документи в
.pdf формат, които са преписани от книги и статии. Най - новата
информация в полето е „Стихотворения от Николай Милчев“.
Николай Милчев е с гложенска жилка и чрез неговото съгласие са

публикувани няколко негови стихотворения. Администратора е
добавил линк, който води до други авторски произведения.
Документа „Малка къща в Гложене“ е свързан с инициативата на
УНИЦЕФ за изграждане на център за настаняване на децата от
с.Могилино. „Малката къща” е център за настаняване от семеен тип с
алтернативна социална услуга в общността, в която малка група деца
живеят в среда, близка до домашната - те ходят на училище, имат
съседи, играят и се срещат с приятели в квартала. Детето и неговите
потребности са в центъра на живота в Малката къща. Всяко дете,
което живее там е уникално и неповторимо и ще му се предоставят
най - благоприятните възможности за развитие.
2 - „История за Гложене“. Това е вид викторина изградена от 10
въпроса, с времетраене и норма, която трябва да бъде покрита.
Времетраенето е пет минути, а нормата е 60%. Има възможност за
разпечатване на резултатите. Въпросите, които са включени ги има
като отговори някъде в разделите на сайта. Целта на тази викторина е
да се разбере до каква степен читателят на сайта е разбрал за какво е
създаден и какво включва. Идеята е изцяло на администратора. По
отношение на изработката са ползвани шаблони.
3 - Панорамна снимка, която периодично се сменя.

При създаването на сайта иконите, които се намират в горната дясна
част не са били планувани. В процеса на развитие администратора ги
добавя.
1 - Първата икона се казва „Информация“. Тя е свързана с „изкачащ
прозорец“, като потребителя сам избира да изкача или не. В този
прозорец, озаглавен „Какво ново“ се публикуват най - актуалните
съобщения с цел улеснение за потребителя. Той включва също
периодично сменяща се анкета, свързана с местни проблеми.
Анкетата е анонимна и може да се отговаря само по един път.

2 - „Смяна на езика“. Работи с докосване на курсора. Вариантите на
езиците не се актуализират и информацията в тях е с по - малък обем.
3 - „Намери ми“. С нея се търси информация в сайта, с цел улеснение
и по лесен достъп до всичко в него. Търсачката е безплатна функция,
предоставена от Google.
4 - Линк към групата на селото във Facebook. До момента членовете
на групата са около 772 души. Отново неин администратор е Георги
Николов. Групата е създадена след сайта, като вид допълнение към
него. Снимковият материал в групата е качван от членовете и е с
практическа насоченост. Добавен е линк, който води до
http://www.glojenebg.com с цел обратна връзка между групата във
Facebook и официалния сайт на с. Гложене.
В брой 2 от 2013 година, списанието „Уикенд за жената“ използва
снимки и информация от сайта http://www.glojenebg.com, при
рекламирането на забележителностите на Тетевенския балкан.

Спонсори на сайта през годините :
Спонсор

Месец

Година

Такса

Стойко Цачев

Септември

2008

60лв.

Фирма „Бук
Тетевен“АД

Септември

2009

60лв.

Ивайло
Шкодров

Септември

2010

40лв.

Данчо Николов

Септември

2010

20лв.

Драгомир
Драганов,
Христо
Драганов,
Драгомир
Драганов

Септември

2011 - 2014

161,55лв.

- Какво ви накара да направите този сайт?
- „Сайтът е направен с цел подобряване туризма в село Гложене, общ.
Тетевен. Малко известните природни обекти, които се намират в
гложенското землище са изключително красиви и имат основание да
бъдат смятани за едни от най - значимите и показателни за
неповторимостта на българската природа. Основното желание е да се
популяризират гложенските местности и уникални природни
дадености, да надникнете в интересната античност и история на село
Гложене, както и да се запознаете с отраслите, екологията и други
интересни и актуални факти.”
Георги Николов изказа благодарности на спонсорите и на всички
приятели, помогнали за създаването и поддържането на сайта!

Библиография: http://www.glojenebg.com
Снимков материал: http://www.glojenebg.com

!!! След представянето и защитата на курсовата си работа през
месец май 2013г., Симона Х. Спасова беше оценена отлично и в знак
на благодарност е обещала, че ще почерпи администратора. :D :D

