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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 projektteamet definerede emnerne til on-line kursuset "Enhanced Editors", afstemt
efter resultaterne af en stikprøve undersøgelse for uddannelsesbehov, der udførtes på
166 små og mellemstore forlag. "Enhanced Editors" e-kursus skal øge færdigheder
og kompetencer for forlag og arbejdstagere gennem undervisning og partnerne blev
enige om at fokusere udviklingen af projektet på produktion af en e-bog samt salg og
markedsføring af e-bøger.
E-BOGPRODUKTION: den første sektion (15 timer + 20 timers laboratorium) vil nærme
sig udviklingen af det redaktionelle marked i Europa og på verdensplan med en særlig
vægt på indførelsen af e-bøger. Skabe forståelse på forskellene mellem e-bog udgivelse
og traditionelle forlagsvirksomhed. Under en indledende viden om opmærkningssprog
og blive informeret om e-bogens vigtigste formater og læser enheder (Readers).
Kendskab til de grundlæggende webværktøjer til at administrere e-bog, samt hvordan
man kan omdanne en trykt bog til en e-bog, herunder grundlæggende færdigheder med
hyperlinks, videoer, lyd og multimedia.
MARKEDSFØRING OG SALGSFREMME AF E-BØGER: den anden sektion (30 timer +
33 timers laboratorium) vil se nærme på on-line bogsalg og distributionsplatforme, give
en oversigt over de vigtigste spørgsmål i forbindelse med e-bog salg og distribution,
introduktion til Social Media, Social Media Platforme og inkorporering af billeder og
videoer, introduktion til viral markedsføring, introduktion til privatlivets fred, love og etik i
den digitale verden, de vigtigste elementer til et effektivt design af bruger oplevelse,
hvordan man bruger sociale netværk til at fremme et forlag, en bog eller en forfatter,
planlægge en social media marketing kampagne, hvordan man kan måle afkast af
investeringer (ROI), effektivitet og virkning af et socialt medie kampagner.
E2 "Enhanced Editors" kursus er åbent og gratis og vil være tilgængelig fra maj 2013.

Nyheder
E2-projektets andet møde blev afholdt den 1. marts 2013, arrangeret af vores partner
Kalem i Istanbul, Tyrkiet. Mødet havde til formål at definere emner og aktiviteter til
pilotkursus, plan og tidsfristen for e-kursus. Det var et vellykket møde, da alle parter
havde mulighed for at have en åben diskussion om de vigtigste spørgsmål i forbindelse
med de fremtidige skridt. E2 partnere vil have et afsluttende møde igen i Bilbao,
Spanien i januar 2014, med den endelige International Workshop. Vært for dette vil
være projektpartneren Fondo Formación Euskadi.

2

E2 Partnerskab
E2 partnerskab består af syv partnere fra 5 forskellige lande.
E2 Project Koordinator: Consorzio FOR.COM. Formazione per la Comunicazione, Italien
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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