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Karaimi on-line

S ą takie chwile w życiu, że pech nas ściga
nieubłaganie, a sprawy przybierają obrót,
którego wcale się nie spodziewamy.

Wszyscy znacie nasze strony internetowe, na
których zamieszczamy materiały o historii,
kulturze i życiu codziennym naszej społeczno-
ści. W miarę na bieżąco uzupełniamy informa-
cje o ważnych wydarzeniach i publikacjach.
Nasze strony internetowe rozwijamy od 2003
roku, poddając je co jakiś czas zmianom zmie-
rzającym do lepszej funkcjonalności i poprawy
estetyki. Przeróbki są wcześniej zaplanowane
i przemyślane, a wszelkie dane troskliwie
zabezpieczane.
Na początku tego roku dopadła nas jednak

plaga wirusów internetowych, które zaatako-
wały nasz serwer, przeciskając się przez syste-
mowe nieszczelności. Z tego powodu musieliś-
my na kilka dni wyłączyć całą naszą wirtualną
identyfikację i komunikację. Próby oczyszcze-
nia serwerowych plików spełzły, niestety, na
niczym i zostaliśmy zmuszeni podjąć decyzję
o zamknięciu starego systemu i budowie
nowych stron od początku. Co gorsza, gdy padł
system, padła nie tylko strona karaimi.org, ale
również większość stron zależnych, czyli strony
zespołu Dostłar, kwartalnika „Awazymyz” oraz
periodyku naukowego „Almanach Karaimski”.

Zmiana technologii i szaty 
graficznej
Po tej awarii strony budowane dotychczas na

silniku joomli zostały zastąpione przez nowe,
oparte na nowocześniejszej i bardziej bezpiecz-
nej technologi, czyli durpalu. Zmiana systemu
spowodowała konieczność całkowitego przeor-
ganizowania treści, a przy okazji aktualizacji
wielu informacji. Zmiany technologiczne, które
zostały wprowadzone, pozwolą, na co mamy
nadzieję, łatwiej odnajdywać poszukiwane
informacje. 
Zmiana systemu wymusiła również opraco-

wanie całkowicie nowej i spójnej dla wszyst-
kich stron szaty graficznej oraz niektórych zna-
ków identyfikacyjnych. Przebudowie i zmianom
systemowym podlegają karaimi.org, dostlar.
karaimi.org, bitik.karaimi.org, awazymyz.kara-
imi.org oraz almanach.karaimi.org.

Po zakończeniu prac nad stronami należało
od nowa stworzyć wszystkie archiwa. Niestety,
ta część pracy okazała się nader czasochłonna
i nie została dotąd zakończona. Pozostały do
uzupełnienia dość liczne jeszcze archiwalne
numery „Awazymyz”, ale mamy nadzieję, że już
niedługo wszystkie strony będą w pełni służyć
naszym czytelnikom i zainteresowanym kara-
imską kulturą i literaturą. 
Trzymajcie kciuki za rychłe przywrócenie peł-

nej zawartości naszych stron! 

Mariola Abkowicz

Co się stało z karaimi.org?
Awaria naszych stron internetowych
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