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Editorial
Forlagsbranchen er i hastig forandring, og står over for nye udfordringer på grund af den
teknologiske udvikling af innovative multimedietjenester og multimodale produkter.
Formålet med E2 projekt er at støtte forlags branche med tage disse udfordringer op.
Projektet ønsker, at tilbyde forlagene en vift af færdigheder og kompetencer i design af
høj kvalitet digitale bøger, med henblik på at fremme kreativitet og konkurrenceevne
ved brug af informations-og kommunikationsteknologi (IKT).
E2 er et to-årig Leonardo da Vinci multilateralt projekt, som fokusere på "nye
kvalifikationer til nye job". Projektet startede i februar 2012 og slutter i januar 2014.
E2 henvender sig til små og mellem store forlagene i de fem partner lande, som står
bag initiativet: Danmark, Italien, Litauen, Spanien og Tyrkiet.
E2’s vigtigste aktiviteter er:
• Europæisk komparativ undersøgelse til at afdække behov i små og mellemstore
forlag
• Design og levering af et pilot e-learning kursus målrettet til små og mellemstore
forlag
• Oprettelse af et online community af bedste praksis
• Organisering af E2-projektets afsluttende internationale workshop i Bilbao
Det vigtigste udfald af projekt er "Enhanced Editions", et e-learning pilotkursus rettet
mod små og mellemstore forlag. Kurset sigter mod, at øge forlagenes færdigheder i
forhold til e-publicerings sektoren, gennem udvikling af innovative produkter og
marketingstrategier. Dette med henblik på at udnytte muligheder og overvinde
udfordringer i e-publicering.
Kursus deltagerne vil også arbejde med et projekt, hvor de anvender de kundskaber og
lærdomme, tilegnet gennem undervisnings programmet. Deltagernes projekt kunne
omfatte e- bøger egnet til computeren, web-tv, mobiltelefoner osv.
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Spotlight
E2’s projekt team har afsluttet undersøgelses fasen, hvor de identificerede både den
nuværende bedste praksis inden for e-publicering, og de aktuelle erfaringer,
forventninger og uddannelsesbehov som forlagene har i alle de fem projektgruppe
lande.
Undersøgelsens fase er blevet koordineret af den italienske partner UNIMI, University of
Milan, med bidrag fra Politecnico di Torino og alle andre partnere.
Research Rapport, blev offentliggjort i slutningen af september og står til rådighed på
projektets hjemmeside. Den giver en oversigt over forlagenes kontekst, viser forskellige
markeder og skitserer forlagenes landskab med fokus på nye læse enheder, proces
innovationer og juridiske forhold, så som pirat kopiering og DRM.
Uddannelsesbehov Rapport, viser undersøgelsens resultater foretaget på en stikprøve
af 166 små og mellemstore forlag. Dokumentet har til formål at identificere "e-publisher”
profiler og definere de faglige kompetencer, anmodet af forlagene.
Afslutningsvis har partnere diskuterede kursets program og indhold, der vil fokusere på
to hoved emner:
1. Udvikling af teknologiske færdigheder for produktion af nye applikationer til digitale
redaktionelle produkter
2. Online Marketing & E-handel med henblik på, at forbedre den kommercielle kapacitet
af små og mellemstore forlag.
E2 "Enhanced Editors" kursus vil være tilgængelig i 2013 og vil være åbent og gratis.

Nyheder
Den første interim møde for E2-projektet blev afholdt i København den 14. september
2012 og arrangeret af vores samarbejdspartner MINDRESEARCH. Mødet sigtede på at
drøfte resultaterne af undersøgelsens fase, kortlægge uddannelsesbehov og begynde at
skitserer E2 kursus studie ordningen. Det var et vellykket møde, da alle partnere kom til
at kende hinanden og havde mulighed for at have en åben diskussion om de vigtigste
spørgsmål, i forbindelse med fremtidige skridt og aktiviteter.
E2 partnere vil mødes igen i Istanbul i marts 2013, og mødet vil blive arrangeret af
projektpartneren Kalem Agency.
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E2 Partnerskab
E2 partnerskab består af syv partnere fra 5 forskellige lande.
E2 Project Koordinator: Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione, Italy
www.forcom.it
E2 Partners:
Politecnico di Torino, Italien
www.polito.it
Fondo Formacion Euskadi, Spanien
www.ffeuskadi.net
Mindresearch, Danmark
www.mindresearch.dk
Kalem Kültür Dernegi, Tyrkiet
www.kalemkultur.org
Lietuvos leidėjų asociacija, Litauen
www.lla.lt
Università degli Studi di Milano, Italien
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 nogen brug, der måtte blive gjort af oplysningerne heri.Projekt Number: 517964-LLP-12011-1-IT-LEONARDO-LMP
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