РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА КУЛТУРЕН ОБМЕН
CULTUR –EXP

Платформата за културен обмен CULTUR-EXP http://culture-exp.eu е онлайн инструмент, чрез
който потребителите могат да се срещат, да споделят своята работа и идеи, да рекламират, да търсят
последователи и да организират различни културни събития в Черноморския регион. Платформата
е също така важен източник на информация за култрата и културните събития.
Първата стъпка за използване на платформата е да се регистрирате и да влезете в своя профил.
Записване – Влизане
Браузър http://cultur-exp.eu/

Стъпка 1. Въведете валиден e-mail адрес.
Стъпка 2. Въведете потребителско име за платформата за културен обмен.
Стъпка 3. Въведете парола към потребителското Ви име.
Стъпка 4. Въведете отново паролата за избраното от Вас потребителско име.
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Стъпка 5. Потвърдете, че сте прочели и приемате Условията за използване чрез отбелязване със знак
в полето.
Стъпка 6. Изберете Вашия профил, посочвайки дали е индивидуален или организационен (на
организацията, която представлявате).
Стъпка 7. Въведете текста, както е показано на картинката по-горе.
Стъпка 8. Кликнете върху бутона Register. След регистрацията ще получите e-mail за
потвърждение на e-mail адреса, който сте посочили в стъпка 1. Следвайте инструкциите от email-а и кликнете върху линка от текста на писмото, който автоматично ще Ви пренасочи към
страницата на платформата за културен обмен.
Стъпка 9. Кликнете върху Log in, въведете потребителското име и паролата, дадени в Стъпка
1 и Стъпка 2.
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Основни функции на платформата
След като сте завършили процеса на регистрация сте готов да използвате платформата и всички
функции, които тя Ви предлага. Функциите са категоризирани по видове.
Раздел Новини Newsfeed – мястото, където може да се свържете с приятели, да научите последните
новини и да откриете какво се случва в Черноморския регион от календара със събития.
Раздел Членове Members – списък на всички членове на платформата, където може да откриете
изпълнители и културни организации и лесно и бързо да осъществите контакт с тях и да планирате
нови проекти, дейности и събития.
Раздел Събития Events – дава Ви възможността да качвате информация за предстоящи събития и да
се информирате за различни културни събития от Черноморския регион.
Раздел Групи Groups – дава Ви възможност да създавате групи от приятели, сподвижници, групи по
общи интереси; членовете могат да качват и споделят снимки, видео, информация за събития, да
добавят коментари на стената за събития, както и да участват в блогове и дискусии.
Раздел Сними Photos – потребителите могат да създават фото албуми и да качват снимки на
различни теми, свързани с културата (изкуство, срещи, изпълнители, събития и т.н.), да създадат
собствена галерия със снимки, както и да разгледат галериите на останалите членове и потребители.
Раздел Видео Videos – дава Ви възможност да качвате различни видеа, както и да разглеждате
качените от останалите потребители.
Раздел Повече More - позволява Ви да се свържете с ръководителя на социалната платформа, да
качите Вашите аудио-визуални материали и друго мултимедйно съдържание. В под-секцията Пазар
Market може да излагате и рекламирате Вашата дейност, а заинтересовани индивидуални и
организационни потребители да се свържат с Вас.
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Как да използвате платформата за културен обмен?
Създаване на събития
Кликнете върху бутона Събития Events, както е показано на по-долната картина и ще
бъдете насочени към страница Събития.

Кликнете върху бутон Ново събитие New event, както е показано по-долу:
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Ще бъдете насочени към следната страница, където може да попълните необходимата
информация за събитието, което искате да създадете.
Започвайки от горния ред, може да попълните зададените въпроси.

Име: Име на събитието.
Начало: Дата и час на започване на събитието.
Край: Дата и час на закриване на събитието.
Кратко описание: Кратко описание на събитието.
Описание: Тук може да попълните по-обстойна информация за събитието (например сюжета на
театрална постановка).
Тагове: Посочете ключови думи за конкретното събитие
Икона за събитието: Добавете картинка относно събитието, постер, лого. Може да използвате
картинки, които сте свалили и запаметили на Вашия компютър.
Организатор: Добавете организатор на събитието.
Място: Точното място, на което ще се проведе събитието.
Местоположение: Кликнете върху празното поле и ще се появи Google maps. В долната част на
картата въведете адреса на събитието, уверете се, че адреса е изписан правилно и кликнете върху
бутон Запази save.
Регион: Изберете страната, в която ще се проведе събитието.
Вид: Изберете вида на събитието (например концерт, фестивал, т.н.)
Информация за контакти: Отбележете информация за контакти относно събитието (например
телефонен номер, e-mail, т.н.).
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Уеб сайт: Добавете уеб сайта на събитието.
Twitter Hash: Добавете хаштагове, свързани със събитието, за да може лесно да се намери в Twitter
(например #nameof artist).
Такса: Информация за таксата за събитието, цена на билети и т.н.
Максимум присъстващи: Инфомация за максималния брой на присъстващите на конкретното
събитие.
Възможности: При създаване на събитието има няколко възможности, от които да изберете, като
например уведомление, когато някой се регистрира, създаване на списък с чакащи и т.н.
Крайна дата за регистрация: Определете крайната дата за регистрация за събитието.
Възможности за отговор RSVP: RSVP се отнася за заявка за отговор от хората, които са поканени.
Ако не изберете някоя от посочените възможности, единствената възможна опция ще бъде „ще
посетя“. Въпреки това може да избирате и между допълнителни опции като заинтересован,
присъстваш, организатор на събитието.
Въвеждане на текст, след като регистрацията на събитието е завършена: Тук може да добавите
текст, който ще се появи за потребителите, когато наближи датата на провеждане на събитието.
Достъп: Определете кои потребители ще имат достъп до събитието, за предпочитане е да изберете
публичен достъп, за да може всеки да се информира за събитието – накрая кликнете върху бутона
Запази save.
Редактиране на събития
По-долу е показана процедурата за редактиране на събития.
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Стъпка 1. Напишете името на събитието, което търсите в търсачката.
Стъпка 2. Кликнете върху бутона Търси search, за да видите резултатите от търсенето.
Стъпка 3. Изберете търсеното събитие от списъка и натиснете Редактирай edit. Ще бъдете
пренасочени към първоначално въведената форма на създаденото събитие и ще може да
промените дадената информация.
Създаване на група
Стъпка 1. Кликнете върху бутона Групи Groups и ще бъдете пренасочен.
Стъпка 2. Кликнете върху бутона Създай нова група Create a new group.
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Стъпка 1. Добавете икона на групата – картинка, подходяща за групата. Може да качите
картинка след като първоначално сте я свалили и запаметили на Вашия компютър.
Стъпка 2. Въведете име на групата, която сте създали.
Стъпка 3. Определете разрешителното за членство в групата или я оставете отворена, за да
може всеки потребител да я види, или затворена, когато трябва да бъдат поканени.
Стъпка 4. Определете дали групата ще бъде видима само за нейните членове, само за
потребителите, които са влезли в своя профил или ще бъде публична,
Стъпка 5. Ако изберете yes – групата става активна, чрез избор на no, тя се деактивира.
Стъпка 6. Функция, която дава права на администратора на групата да вписва други
администратори. Чрез избор на yes – дават се права на останалите администратори, чрез избор на
no – възможността се деактивира.
Стъпка 7. По аналогичен начин – блога в групата се разрешава чрез избор на yes или се деактивира
чрез избор на no.
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Стъпка 8. Активиране на дискусиите в групата, за да могат членовете на групата и потребителите да
се свързват и да дискутират различни теми – чрез избор на yes; деактивиране - чрез избор на no.
Стъпка 9. Създаване на събития в групата чрез избор на yes и деактивиране - чрез избор на no.
Стъпка 10. Създаване на фото албуми в групата, където членовете могат да качват свои
снимки и да ги подреждат в албуми чрез избор на yes; деактивиране –чрез избор на no.
Стъпка 11. Активиране на модул за снимки в групата чрез избор на yes; деактивиране - no.
Стъпка 12 . Активиране на стената на групата чрез избор на yes – по този начин
членовете на групата и потребителите ще имат възможност да пишат съобщения на
стената; деактивиране на функцията чрез избор на no.
Стъпка 13. Активиране на секция с видеа, в която членовете на групата и потребителите
могат да качват свои видеа чрез избор на yes; деактивиране - чрез избор на no.
Стъпка 14. Кликнете върху бутона Запази save и Вашата група вече е създадена.
Редактиране на група
В случай че желаете да редактирате вече създадена от Вас група, влезте в групата и кликнете върху
бутона Редактирай група Edit group.
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Ще бъдете насочен към първоначалната форма на създадената група и ще може да промените
дадената информация.
Качване на снимки
Стъпка . Кликнете върху бутона Снимки Photos и ще бъдете насочен към страницата със снимки.
На тази страница можете да видите снимките, които са качени от всички членове и от
потребителите в поле а, от Вас – в поле b, от Вашите приятели – в поле c.

Стъпка 2. Кликнете върху бутона Качване на снимки Upload photos, за да качите Вашите снимки.
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:Ще се появи следното съобщение:

Изберете Създайте нов албум Create new album и после кликнете върху бутон Продължи
Continue, ще бъдете автоматично прехвърлен на формата за създаване на нов албум.

Стъпка 1.. Въведете заглавие на новия албум, който сте създали.
Стъпка 2. Въведете описание на съдържанието на фото албума. След като кликнете върху
съдържанието отдясно на описанието, се появява следната форма.
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Тук можете да посочите уеб сайтове, видеа и различно по вид съдържание.
Кликнете върху URL, поставете URL, който сте избрали и кликнете върху бутон Embed (i.e.
www.youtube.com)
Стъпка 3. Въведете подходящи ключови думи към фото албума.
Стъпка 4. Изберете достъп до фото албума, като например частен, достъп за приятели, достъп за
потребители, които са влезли в своя профил, или публичен достъп.
Стъпка 5. Кликнете върху бутона Запази save и фото албума е вече създаден. Според инструкциите,
можете да качвате до 10 снимки наведнъж (максимум 5MB за снимка). Кликнете върху market и
качете снимка от директорията на Вашия компютър

След като сте качили снимка, може да добавите към нея заглавие и кратък текст, описващ
снимката. След като добавите тази информация, кликнете върху бутона Запази save и Вашата
снимка ще бъде успешно запазена.

Качване на видео
Стъпка 1. Кликнете върху бутона Видео Videos.
Ще бъдете прехвърлен към страница с видеа, където са достъпни всички видеа, качени на
платформата. Можете също така да видите Вашите видеа чрез избор на поле a или видеата на
Вашите приятели чрез избор на поле b.
Стъпка 2.. Кликнете върху бутона Добави ново Add new, за да качите ново видео.
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Можете или да качите съществуващо видео от Вашия компютър чрез избор на поле a,
или да добавите ново видео чрез поле b.

Качване на видео:
Стъпка 1. Изберете и качете видео от своя компютър ( не повече от 200 MB).
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Стъпка 2. Добавете много кратко или сбито описание, представяне или резюме на видеото, което
качвате.
Стъпка 3. Добавете заглавие на видеото, което качвате.
Стъпка 4. Добавете текст на видето.
Стъпка 5. Добавете ключови думи относно видеото.
Стъпка 6. Изберете за кого ще бъде достъпно видеото.
Стъпка 7. Изберете Коментари Comments, за да позволите на всички членове и на
потребителите да коментират каченото видео или Без коментари Comments off, за да няма
възможност за коментари.
Стъпка 8. Кликнете на бутона Запази save и Вашето видео е вече завършено.
Възможно е качените видеа да станат достъпни на сайта с кратко закъснение – според
характеристиките на сървъра и актуалния брой на видеа, които се качват към дадения
момент.
За да поставите видео изберете полето b.
"■■ Black Sea Culture Portalx 7 •*■ Платформа за обмен в Черноморския регион

Стъпка 1. Кликнете върху кутията Видео URL и поставете URL, който желаете.
Ако кликнете върху опцията Добавете повече детайли Add more details, ще се появи под-секция,
където може да поставите допълнителна информация по аналогичен начин на стъпки 1-5 от
секцията за качване на видео.
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Стъпка 2.. Изберете кой ще има достъп до видеата, които качвате.
Стъпка 3. Изберете Коментари comments on, за да могат членовете и потребителите да поставят
коментари към каченото видеоили изберете Без коментари comments off.
Стъпка 4. Кликнете върху бутона Запази save и Вашето видео е вече качено и запазено.

Борба със спам
Потребителите могат да помогнат в борбата със спама. Ако решите, че част от съдържанието на
платформата съдържа спам, нецензурирано или несвързано с областта на културата съдържание,
може да използвате по-долните икони, за да помогнете на администраторите и да маркирате
конкретното съдържание като спам или да го докладвате като спам. Администраторите на
платформата ще се заемат с по-нататъшния анализ.
A Редактиране
Маркиране на съдържанието като спам
Докладвайте съдържанието на администратора
Чрез тази функция можете да оставите коментар към Вашия репорт

Продължавайте да проверявате за всички интересни събития, които предстоят, надяваме се да се срещнем на следващия фестивал!
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