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Editorial
Forlagsbranchen er i hastig forandring og står over for nye udfordringer på grund
af den teknologiske udvikling af af nye digitale udgivelses værktøjer.
E2 “Digital Education for Enhanced Editorial Products” sigter mod at støtte
forlagene med viden til at overvinde disse udfordringer. Projektet fokuserer derfor
på at give medarbejdere i små og mellemstore forlag en vifte af færdigheder og
kompetencer inden for design og e-publicering af høj kvalitet, f.eks. ”udvidede ebøger”.
E2 er et toårigt “Leonardo da Vinci projekt”, som prioriterer viden og værktøjer
der giver "Nye kvalifikationer til nye job". Projektet startede i februar 2012 og
slutter i januar 2014. E2 er rettet mod medarbejdere i små og mellemstore
forlag i de fem involverede partnerlande: Danmark, Italien, Litauen, Spanien
og Tyrkiet.
E2’s primære opgaver er:
• Identificere hvilke uddannelsesbehov de små og mellemstore forlag har gennem en
sammenlignende undersøgelse på tværs af de fem projektlande.
• Design og levering af et pilot e-learning kursus "Enhanced Editors", som er rettet
mod små og mellemstore forlag.
• Oprettelse af et online community med det formål, at dele information samt samle
dokumentation omkring projektet.
• Organisering af E2 projektets afsluttende internationale workshop i Bilbao.
Projektets hovedformål er, at styrke kreativitet og konkurrenceevne blandt små
og mellemstore forlag. Det skal blandt andet ske gennem et e-learning
pilotkursus “Enhanced Editorial Products”, der skal øge medarbejdernes
færdigheder i forbindelse med e-publicering og udvikling af nye markedsførings
strategier.
Deltagerne i pilotkurset vil udvikle projektarbejder (multimedia produkter) ved
hjælp af de applikationer og kundskaber, der er tilegnet gennem kurset.
Projektarbejder kan omfatte udvidede e-bøger blandt andet tilpasset platforme
som computer, web-TV og mobiltelefoner.
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Spotlight
E2 projektteamet er i gang med forskning for at identificere både den nuværende
bedste praksis inden for e-publicering sektoren samt aktuelle erfaringer,
forventninger og behov for efteruddannelse af udgivere i alle de fem
projektgrupper lande. Forskningen fase koordineres af den italienske partner
UNIMI, universitetet i Milano. En del af forskningen indebærer en onlineundersøgelse for små og mellemstore forlag i de lande, som deltager i
projektet.
De indsamlede oplysninger fra undersøgelsen vil blive brugt til at skabe et online
kursus på højt fagligt niveau, for forlag i projektets lande. E2 "Enhanced Editors"
kurset vil være tilgængeligt i 2013, åbent og helt gratis. Den endelige rapport fra
denne forskning vil blive delt med alle deltagere ligesom oplysninger fra
deltagerne vil blive anonymiseret i rapporten. Dataene vil blive analyseret af
Polito (Polyteknisk universitet i Torino, Italien), og rapporten vil blive skrevet af
UNIMI. Dataene kan også bruges til akademiske publikationer.
Denne undersøgelse vil tage ca 10-12 minutter at udfylde og skal være afsluttet
senest den 9. juli 2012. Klik på nedenstående link for at se og færdiggøre online
undersøgelsen:

Danmark
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZHV1VTeUJMVDFLNWtBd2xWVWp
QQUE6MQ

Nyheder
Et 3-dages Kick-off møde for E2-projektet, blev afholdt den 8-10 februar 2012 i
FOR.COM’s lokaler i Rom. Formålet var en officiel åbning af projektet. Det var et
meget vellykket møde, hvor alle parter lærte at kende hinanden og fik mulighed
for at få en åben diskussion om de vigtigste spørgsmål i forbindelse med
fremtidige foranstaltninger og aktiviteter. E2 partnerne vil mødes igen i
København i September 2012 hvor Mindresearch vil være vært.
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E2 Partnerskab
E2 partnerskabet er sammensat af syv partnere fra fem forskellige lande.

E2 Projekt koordinator
Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione, Italy
www.forcom.it

E2 Partnere
• Politecnico di Torino, Italy
www.polito.it
• Fondo Formacion Euskadi, Spain
www.ffeuskadi.net
• Mindresearch, Denmark
www.mindresearch.dk
• Kalem Kültür Dernegi, Turkey
www.kalemkultur.org
• Lietuvos leidėjų asociacija, Lithuania
www.lla.lt
• Università degli Studi di Milano, Italy
www.unimi.it

E2 website

www.e2project.eu
Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.
Denne meddelelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og
Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for brugen, der måtte blive
gjort af oplysningerne heri.
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