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  3rdnews.info - Нестандартният новинарски сайт
               Нашия сайт до момента работи с два темплейта - FIRE и Surе.  Темплейтите
може да смените от падащото меню най-долу вляво. Отделно за всеки от тях можете да
изберете стила от линковете тук. 
Първо се избира темплейта
от падащото меню най-долу вляво и след това можете да изберете стила от съответния
линк!       
 
         
 

  За FIRE: Тъмна и Бяла цветова схема: Бяла  | Тъмна       

  

  За SURE: Asphalt    | Modern Art 1    | Modern Art 2    | Modern Art 3    | Porthole    | Brick
s    | 
Bunker
  | 
Concrete
  | 
Drops
  | 
Ice
  | 
Poster
  | 
Sewer
  | 
Space
  | 
Wall
  | 
Window
  | 
Wood
 

  

     

  Ако имате проблеми с превключване на различните теми на
различните страници от сайта трябва да изчистите бисквитките на
браузера си. 
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http://3rdnews.info/index.php?yt_color=white
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=black
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=asphalt
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=modernart1
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=modernart2
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=modernart3
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=porthole
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=bricks
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=bricks
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=bunker
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=concrete
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=drops
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=ice
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=poster
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=sewer
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=space
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=wall
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=window
http://3rdnews.info/index.php?yt_color=wood
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  За Firefox става от: Инструменти > Изчистване на лични данни > на Бисквитки трябва
да има отметка  

  

  За OPERA: Инструменти > Повече > Бисквитки   

  

  За Internet Explorer: Tools > Delete Browsing History > Delete Coockies и рестартирайте
браузера.   

  

  Ако нещо от тези възможности ви харесва или не ви харесва и имате собствено
мнение, напишете го в коментарите отдолу.    

  

  Имайте предвид, че възможностите за смяна на външния вид са в тестов период и ако
не ви харесат, ще бъдат премахнати от сайта. Тъмната тема на FIRE още не е
завършена.    

  
  
  Приемат се и оферти и предложения за бъдещо развитие на сайта и
сътрудничество.     
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