Ny portal for Øst- og Sydøsteuropastuderende
En ny portal har til formål at koncentrere faglig relevant information, at hjælpe med at styrke den sociale faktor
i studiet, og at give de Østeuropastuderende en mulighed for publicering
Af Martin Podolak, Russisk, 6. semester
Yderligere tilbyder oesteuropastudier.dk praktikopslag, en
I en tid med Facebook, KUnet og Absalon kunne

linkdatabase og en række nyhedskanaler omkring vores

man spørge, om der er brug for endnu en portal.

fag og Østeuropa. I den nærmere fremtid oprettes endnu

Projektet oesteuropastudier.dk prøver dog ikke at

et interaktivt kalendersystem for faglige og kulturelle
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arrangementer.

der allerede er. Portalen skal ikke være en konkurrence
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Portalen har brug for din hjælp!

forskellige Facebook-grupper, tværtimod er den med

Det første, du kan gøre, er at tilmelde dig portalen og

sin kommentarfunktion og ”synes godt om”-knapper

tilføje dine hjemmeopgaver, studiematerialer, relevante

integreret i Facebook. Derudover er portalen uafhængig

faglige links eller praktikopslag, skrive i debatforummet

af universitetet. Det vil sige, at man kan være lige glad

eller give feedback. Når du er tilmeldt, må du også meget

med ”hvad vi må, og hvad vi ikke må” i Absalon.

gerne skrive en artikel i netavisen om alt, der handler om
Østeuropa eller studiet i bred forstand. Bare tilmeld dig
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ved at oplyse dit navn, din mailadresse og fag.

portalen, er næsten alt indhold på Østeuropaportalen
offentligt tilgængeligt. Portalen skal nemlig ikke være

Portalen søger også redaktører. For tiden består

en klub for os studerende, men en platform til at styrke

redaktionen kun af en person, men meningen med
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projektet er, at det skal styres kollektivt af de studerende.

Vi ved godt, at det, vi læser, ikke er irrelevant, og vi

Portalen er stadigvæk under udvikling, og som redaktør

skriver store mængder af hjemmeopgaver, referater
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og specialer om det. Så hvorfor ikke vise det til hele
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verden? Portalen giver nu alle Øststuderende, -alumni

kategorier i linkdatabasen eller blandt nyhedskanalerne.

og -undervisere mulighed at publicere alle slags
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dokumenter omkring studiet i dokumentdatabasen

webredigering, så portalen kan få et nyt udseende. Hvis

eller som en artikel i netavisen. På denne måde kan

du vil være med som redaktør så tøv ikke at skrive en mail

portalen som informationskilde også bidrage til studiet

til redaktionen@oesteuropastudier.dk.

og orientere os om, hvad de andre ved, og hvad vi på
ToRS allerede har udforsket.

www.oesteuropastudier.dk
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