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Novemberi beszámoló 

Havasi Lili 

Főszerkesztő 

2019. november 4. 

Megtartottuk szerkesztőségi ülésünket, melyben a következőkről volt szó: rovatok és vezetőik 

megválasztása. Elkészült a Bárczium új logója és megválasztottuk olvasószerkesztőinket. 

Megbeszéltük, hogy a végleges cikkig hogyan jutunk el, a téma kiválasztásától, a cikk írásától 

egészen a megjelenés formátumáig és kinézetéig. Készítettem egy posztot a szerkesztőségi 

csoportban, és ott jelezték felém a szerkesztők a cikkötleteiket.  

2019. november 13. 

A cikkek folyamatosan készülnek. A szerkesztők különböző eseményeken vesznek részt. 

Ezen a szerkesztőségi ülésen elkészítettük a Bárczium drive felületét, ahová beérkezhetnek a 

cikkek és a képek. Átbeszéltük, hogyan fogják a szerkesztők megkapni a fizetésüket, a 

pályázás lépéseit.  

Felvetettük annak az ötletét, hogy csoportképet készítsünk, amit borítóképként fogunk 

használni a Bárczium hivatalos Facebook oldalán. Szavazást írtam ki az időpontot illetően. 
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2019. november 17. 

Emailt írtam az ELTE informatikusának, hogy segítséget kérjünk tőle a weblap 

szerkesztésében. Nem érkezett rá válasz. 

2019. november 18. 

Facebookon közvélemény kutatást végeztem a szerkesztők között, hogy ki milyennek képzeli 

el a barczium.elte.hu oldalt. Így tovább tudtam küldeni az ELTE informatikusának az 

elképzeléseinket. 

2019. november 19. 

Részt vettem az elnökségin, ahol beszámoltam a Bárcziumról. 

2019. november 20. 

Elküldtem emailben az informatikusnak, Szabó Áronnak, az elképzeléseinket az oldalról. 

2019. november 24 és 28. 

Ezeken a napokon is írtam Szabó Áronnak, a Bárczium jövőjével kapcsolatban, mikor tudná 

elkezdeni a munkát, de nem válaszolt emailjeimre. 
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2019. november 26. 

Összegyűltünk, hogy elkészüljenek az egyéni és csoportos fényképek a szerkesztőségi 

tagokról. 

2019. december 3. 

Részt fogok venni az utolsó elnökségi ülésemen. 

 

 

 

 

 

 

Havasi Lili 

ELTE BGGyK HÖK 

Főszerkesztő 

2019.12.02 

 


