POINT. KALENDARZ POLSKO-NIEMIECKI

ZAKŁADKI

W stosunkach polsko-niemieckich dzieje się więcej niż
zwykle się mówi czy przypuszcza. Dzieje się tak za sprawą
portalu Point. Cel, który postawiła sobie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) to umożliwienie Polakom
i Niemcom dotarcia do pełnej wiedzy o Niemczech i o Polsce
oraz o ich wzajemnych stosunkach. Point. to nie tylko
zwykły kalendarz imprez. To
także portal z dodatkowymi
zakładkami (m.in. Kroniką
Polsko-Niemiecką) oraz
informacjami o ważnych lub
też niedocenianych tematach polsko-niemieckich.
Dodatkowo w zakładce
„Interaktywny udział” można
współtworzyć ten kalendarz
dzięki funkcji zgłaszania
imprez i wydarzeń. Dostępna
jest także opcja publikowania autorskich tekstów.

U dołu strony znajdują się zakładki. W „Książce miesiąca”
rekomendujemy nowe publikacje niemieckich autorów lub nowe
opracowania zawierające odniesienia do sytuacji polsko-niemieckiej i / lub niemieckiej, a w „Kronice Polsko-Niemieckiej”
staramy się streścić najważniejsze wydarzenia danego miesiąca
w zakresie stosunków polsko-niemieckich lub dotyczących niemieckiej polityki wewnętrznej. Z końcem 2008 roku rozpoczęto
regularne publikowanie artykułów z tygodnika „Polityka”.
W każdy piątek w „Polityce auf Deutsch” można przeczytać po
niemiecku jeden tekst z bieżącego wydania „Polityki”. W roku
2009 planujemy dodać kolejne zakładki i nowe funkcje.

KALENDARZ IMPREZ
„Kalendarz imprez” znajduje się u góry strony na prawo od animowanego baneru . Klikając na interesującą nas datę, wywołamy wszystkie imprezy, które rozpoczynają się lub trwają w danym
dniu. Istnieje też możliwość korzystania z opcji zaawansowanego
wyszukiwania, dzięki której można stworzyć swój własny profil
wyszukiwania. Za pomocą opcji „kopiuj/wklej” można też samodzielnie zgłosić imprezę do kalendarza (patrz również: Interaktywny udział).

JAK KORZYSTAĆ Z POINT.?
Już na stronie główej widoczne są wszystkie tematy portalu:
„Wydarzenia”, „Wiadomości”, „Kalendarz imprez” oraz „Informacje od czytelników”. U góry strony automatycznie wyświetla się wykaz polecanych wydarzeń. Jeśli przeoczysz jakąś
informację, lub ich automatyczna wymiana trwa zbyt długo,
wystarczy „przekartkować” je, korzystając z odnośników
w postaci szeregu podświetlanych liczb. Na środku strony
znajduje się sekcja informacyjna, w której umieszczane są
istotne wydarzenia z Polski i Niemiec, z takich dziedzin jak
kultura, społeczeństwo, nauka i historia. Chcemy by Point.
pełnił rolę polsko-niemieckiego forum, dlatego portal jest
otwarty na ciekawe informacje (konkursy, stypendia, itd.) od
użytkowników, które chętnie zamieścimy na stronie.
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POINT. DER DEUTSCH-POLNISCHE KALENDER

RUBRIKEN

Zwischen Polen und Deutschland passiert mehr, als man
allgemein für möglich hält oder mitbekommt. Das Portal
Point. der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit
(SdpZ) möchte, dass Sie den Überblick behalten und mehr
über Deutschland und Polen
erfahren können. Deshalb
ist es nicht nur ein Veranstaltungskalender, sondern
bietet zusätzlich eigene
Rubriken und Nachrichten,
um allen eine Übersicht
über relevante aber teilweise auch vernachlässigte
deutsch-polnische Themen
zu bieten. Die Leser können
natürlich unter „Interaktiv“
kinderleicht mitmachen,
indem sie Veranstaltungen,
Empfehlungen und sogar
eigene Texte auf die Seite
stellen.

Im unteren Drittel der Seite befinden sich die Rubriken. Die
Rubrik „Buch des Monats“ stellt neue Publikationen polnischer
Autoren oder Neuerscheinungen mit deutsch-polnischem und/
oder polnischem Bezug vor. Die „Deutsch-Polnische Chronik“
fasst das Wichtigste eines Monats mit Schwerpunkt deutschpolnische Beziehungen zusammen. Die Rubrik „Stichwort…“
nimmt u. a. Jahrestage zum Anlass, um über ein historisches
Ereignis oder eine Persönlichkeit zu schreiben. Seit Ende 2008
erscheint in der Rubrik „Polityka auf Deutsch“ immer freitags
ein Artikel aus der aktuellen Nummer des führenden polnischen
Wochenmagazins POLITYKA in deutscher Übersetzung. 2009
sind weitere Features in Vorbereitung.
DER VERANSTALTUNGSKALENDER
Den eigentlichen Veranstaltungskalender finden Sie oben rechts
neben dem Flashteaser. Wenn Sie das aktuelle Datum klicken,
so zeigt er alle Veranstaltungen, die an diesen Tag beginnen
oder andauern. Sie selbst können im Copy-Paste-Verfahren eine
Veranstaltung anmelden (s. Rubrik Interaktiv). Sie haben auch
die Möglichkeit einer erweiterten Veranstaltungssuche
(s. Grafik).

WIE BENUTZT MAN POINT.?
Auf den ersten Blick präsentiert die Startseite alle Funktionen von Point.: Events, Nachrichten, Veranstaltungskalender
und Lesercontent. Im oberen Bereich der Seite rotiert ein
Flashteaser, der herausragende Veranstaltungen ankündigt.
Haben Sie eine Veranstaltung verpasst oder dauert Ihnen
der Wechsel zu lange, so können Sie bequem „blättern“,
benutzen Sie dafür die untere Zahlenreihe.
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In der Mitte der Seite befindet sich die Nachrichtensektion, die relevante Nachrichten aus Polen bzw. Deutschland
aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft und
Geschichte zusammenstellt. Da Point. sich als ein deutschpolnisches Forum versteht, ist es für interessante Informationen (Wettbewerbe, Stipendienprogramme u. ä.) offen und
nimmt diese gerne auf, damit alle davon erfahren.
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