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Folytatás a következő oldalon!

Egy bizonyos anime bemutatója, elsősorban olyanoknak, akik nem látták 
az adott művet. Ennek megfelelően érdemes kitérni az anime történe-
tére, zenéjére, karakterek bemutatására, esetleg a cikkíró ízlése szerint 
a grafikára. Leírható az animéhez tartozó kiegészítő részek (OVA, Special, 
stb.) rövid ismertetése is, de ez nem kötelező. A végén összegzés, és sze-
mélyes vélemény adható.  Előfordulhat, hogy a szerkesztőség egy tagja 
egy kis dobozba különvéleményt ír az animéről, amiben vagy megerősíti 
a cikkírót, vagy rövid ellentétes véleményt ad. Azonban ez csak a cikk 
teljesebb bemutatását segíti elő.

Ez összességében ugyanaz, mint az Anime Ismertető. Annyi különbséggel, 
hogy itt nincs zene. Magyar kiadvány esetében érdemes a hazai kötetek 
minőségéről is írni. 

Jelenleg ez az AniMagazin saját cikksorozata, melyben hazai fansubber 
csapatoknak teszünk fel kérdéseket. Ebben a témába rajongók ajánlhat-
nak csapatokat, és fansubberek is jelentkezhetnek. Az interjú alanyok és 
a magazin között létrejöhet partneri kapcsolat is, melynek részleteiről e-
mailben lehet érdeklődni. 

Ebbe a témába klubokat lehet ajánlani, és klubok jelentkezhetnek. A többi 
ugyanaz, mint a Fansub Riport esetében.

Ebben a cikkben egy nagy hiányosságunkat sikerült pótolni. A következőkben 
bemutatjuk az AniMagazin kategóriáit egy rövid leírással, hogy könnyebb le-
gyen eldönteni mindenkinek, hogy milyen cikket szeretne írni. Későbbiekben ez 
a weboldalunkon is olvasható lesz. 

AniMagazin: Cikk-kategóriák

Anime Ismertető

Manga Ismertető

Fansub Riport

Klub Riport

A fenti két témába nem tartozó riport. Például: hazai előadókról, 
mangakészítőkről stb.

Ide hazai rendezvények beszámolóit várjuk. A Budapesten rendezett co-
nokról a szerkesztőségünk ír, de a többi bármilyen eseményről – conról, 
múzeumi tárlatról, programról – szívesen fogadunk beszámolókat. A cikk 
erősen épít a cikk írójának személyes tapasztalatára, élményeire.

Ez a hírek, friss információk témája. Jelenleg az animés, a mangás, és az 
ázsiai hírek gyűjtése az AniMagazin csapatának feladata. Azonban jelenleg 
hírszerkesztőket keresünk, akik mind a weboldalra, mind a magazinba, a hírek 
gyűjtését, esetleges fordítását elvégzik. (Feladat még a hír weboldalon közzé-
tétele, és a magazinba kerülő hírek dokumentumba gyűjtése.) Ezeken kívül 
a téma még az aktuális szezonos animék rövid leírását, listáját tartalmazza. 
Utóbbi az AniMagazin saját cikksorozata, a szerkesztők készítik.  

Ez az egyik legtágabb témakör. Ide várjuk az elsősorban Japán, de más ázsiai 
ország történelmével, kultúrájával, művészetével, életmódjával kapcsolatos 
írásokat. Legyen szó akár vallásról, fontos történelmi személyiségről, vásár-
lási szokásokról. Lehet tömör, informatív cikkben bemutatni a témát, de aki 
részletesen kifejtett cikket szeretne írni, az is bátran megteheti. Sőt egyaránt 
örülünk a több oldalról bemutatott témának és a minden részletre kiterjedő 
cikkeknek is.  

Riport

Rendezvények/Programajáló

Szigetországi Napló

Ázsia Titkai
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Ahogy mindenki, mi is szeretünk moziba járni és megnézni egy jó filmet. Tény, hogy az 
ázsiai filmek keveset szerepelnek a mozikban, de attól még sokat itthon is beszerez-
hetünk. Ebbe a témába az ázsiai készítésű vagy ázsiai témájú filmeket mutatjuk be. Itt 
érdemes írni a történetről, a karakterekről, a zenéről, egyéb megvalósításról (CG, lát-
ványelemek stb.), saját véleményről. Tehát a cikk ugyanazokkal a paraméterekkel bír, 
mint az Anime Ismertető. 

Ez a téma ugyanolyan, mint a Moziterem, csak itt sorozatokról van szó. Szintén ázsiai 
készítésű, vagy ázsiai témájú sorozatok ismertetőit várjuk.

Ezen kategória nehezen félreérthető. Játékok, minden mennyiségben. Főként ázsiai 
készítésű vagy ázsiai környezetben játszódó játékok ismertetőit, bemutatóit, tesztjeit 
várjuk. Aki olvasott már játékbemutatót az tudja, miről van szó. Aki nem annak érdemes 
tudni, hogy a cikkben kis részben szó eshet a játék történetéről, nagyobb hangsúlyt le-
het fektetni a világ bemutatására, ahol játszódik a játék. Fontos beszélni a grafikáról és 
a játékmenetről, hogy hogyan tudunk előrehaladni a történetben. Megemlíthető még 
a zene, hogy illik hozzá, vagy éppen bosszantani fog két óra elteltével...   

Itt értelemszerűen könyvekről van szó. Ázsiai író által írt művet, vagy ázsiai témájú 
könyvismertetőket várunk. A cikk legfontosabb eleme a könyv műfajának, rövid történe-
tének és szereplőinek bemutatása. Kis részben lehet beszélni az íróról és más munkáiról, 
amiket a cikken belül külön dobozban szoktunk elhelyezni, de ez nem kötelező elem. Ér-
demes írni a könyv kinézetéről is, milyen a borítása, van-e benne illusztráció, mennyire sé-
rülékeny stb. Ezenfelül, ha van magyar kiadás, akkor természetesen arról is szót kell ejteni, 
mert itthon elsősorban azzal találkozunk.  

Úgy gondoltuk, hogy az ázsiai konyha olyan sokszínű, változatos és érdekes, hogy külön 
témát érdemel. Eddig azonban sajnos kissé elhanyagolt kategória volt. Ebbe a rovatba, 
olyan írásokat várunk, ami például egy ázsiai étel elkészítését és annak műveleteit mu-
tatja be. De olyan cikkeknek is örülnénk, amik egy bizonyos élelmiszeripari terméket mu-
tatnak be részletesebben. Lehet írni az étel /termék ízéről, csomagolásáról, állagáról, ar-
ról, hogy az adott termék kapható-e itthon, és ha igen hol. Az étel elkészítéséhez milyen 
alapanyagokat kell megvásárolni, és ezt hol lehet beszerezni, vagy ha nem lehet, akkor 
hogyan helyettesíthetünk egy bizonyos hozzávalót, stb.

Távol-Keleti Ízvarázs

Moziterem

Dorama-Sziget

Kontroller

Könyvtár

Ez a téma a zenének van fenntartva. Ide kerülnek azok a cikkek, melyek témája a zene. 
Főleg előadókról vagy együttesekről szóló cikkeket várunk ide, ahol a cikkíró ismerteti az 
együttes stílusát, megalakulásának történetét, a banda tagjait hangszerükkel együtt. Ha 
történt tagváltozás, azt is érdemes megemlíteni. Külön dobozba kerülhet az előadó vagy 
együttes albumainak, népszerűbb számainak felsorolása. Ha olyan hangszert használ az 
együttes/előadó, mely kevésbé ismert, arról is érdemes pár sort írni.  

Ezt mindenki érti. A rajongók által írt animéhez, mangához kapcsolódó történet.

A rajongók által valamilyen technikával készített, anime vagy manga karaktert/jelenetet 
ábrázoló rajz, kép. Ezenfelül minden olyan alkotás, amelyet rajongó készített valamilyen 
anime hatására.

Összhang

Fanfiction
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Ez a „csináld magad” téma. Ide mindenféle hasznos tanácsot, vagy leírást tartalmazó cikk 
kerül, melyből az olvasó megtudhatja, hogy egy adott fancuccot, hogy lehet megcsinálni. 
Jelenleg ebben a témában fut a cosplay gyorstalpaló cikksorozatunk. De régebben oni-
giri mágnes készítésének leírása is volt már, plusz pár origami ábrával is találkozhattatok. 
A cikkben le kell írni, hogy milyen eszközök és anyagok kellenek a cikk témájául szolgáló 
tárgy(ak) elkészítéséhez, azokat hol lehet beszerezni és ezek után hogyan, milyen mód-
szerekkel lehet elkészíteni a tárgyat.  

Általános bemutató cikk bármiről, ami nem tartozik az Otaku tutorialba, mert annál 
technikaibb,  “kockább” vagy épp tanító jellegű kategória. Pl. ázsiai márkájú, fejlesztésű 
technikai eszközök bemutatója, tesztje, programok használata, ismertetése, de ide 
kerülnek a távol-keleti nyelvtanulással kapcsolatos tanácsok, leckék is.

Tág, objektív kategória. Ebbe a témakörbe leíró, komplex, átfogó ismertetőket, bemu-
tatókat várunk animékről, mangákról, ezek bizonyos szegletéről vagy épp univerzumáról 
és bármilyen más otakusággal kapcsolatos témáról (pl. animés témák, magazinok, 
alkotók, figurák, fancuccok részletes vagy összefoglaló, általános bemutatóját). Tehát a 
fentebb említett ismertetőknél egy sokkal komplexebb és tágabb kategória, az Olvasói 
gondolatoknál pedig mindenképpen objektívebb témakör. Mondhatni “minden más, 
ami animés, otakus, de az előzőekbe nem fért bele”. Korábban hasonló cikkek az Olvasói 
Gondolatokba is kerültek, de a kategória megfelelő kihasználása érdekében igyekszünk 
az átfedéseket kiküszöbölni. Így itt talán érdemes is megemlíteni, hogy természetesen 
születnek olyan cikkek, amik több kategóriánkba is besorolhatóak, végső helyüket 
a szerkesztőség határozza meg. Pár példa a témakörből: Gundam és Macross animék 
kronológiai felsorolása rövid leírással, a Hellsing szervezeteinek, karaktereinek mélybe-
hatóbb leírása vagy a hentai bemutató. 

Szintén egy tág kategóriáról van szó, ami erősen szubjektív. Leginkább azok a cikkek 
kerülnek ide, melyben - ahogy a címe is tükrözi - olvasói vélemények fogalmazódnak meg, 
főként animékről, mangákról. De más, a magazin témáival kapcsolatos gondolatokat is 
szívesen várunk ebbe a rovatba. Főként elemzések, kritikák, személyes vélemények és 
ajánlások tartoznak ide. Pl. ha animéről, mangáról szól az adott írás, akkor a cikk felté-
telezi, hogy az olvasó látta az adott művet, ezért spoilereket tartalmaz. A cikkíró sok-
kal jobban a személyes élményeire, tapasztalataira helyezi a cikk hangsúlyát. Érdemes 
megemlíteni, hogy mit várt a műtől és mit kapott. Pozitívumok és negatívumok ismerte-
tése itt igazán jelentős eszköz. Jelenleg két saját rovatunk is fut ebben a kategóriában, 
mely az aktuális animéket tárgyalja fangirl és fanboy szemszögből.  

Olvasói Gondolatok

Nuihari Műhely

Sensei Tutorial

Otaku Tutorial

Jelenleg ebben a témában található a körkérdések, melyben, minden számban három 
személyesebb vagy technikai kérdésre válaszolnak szerkesztőségünk tagjai. Kérdések 
beküldhetőek emailben. 

Aki úgy érzi, hogy szeretne cikket írni bármelyik kategóriába, akár egyszer, akár több-
ször, az vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha kérdésetek van, bátran tegyétek fel, szíve-
sen nyújtunk segítséget. De az is jó, ha az eleve kész cikket külditek el nekünk. A soron 
következő számba a cikkbeküldési határidőt a facebook profilunkon tudhatjátok meg. De 
általában a magazin megjelenési hónapja előtti hónap vége a határidő. A magazin mindig 
páratlan hónapban jelenik meg, tehát ha májusban jelenik meg az új szám, akkor a cikk-
beküldés április vége. Jó tanácsként említenénk még meg, hogy ne a beküldési határidő 
végén küldjétek a cikkeket, hanem amint kész van, mert a határidő végén sok cikk érkezik 
be és a zsúfoltság miatt egy-egy cikk tolódhat egy magazin számot.
Terjedelemben a cikkek minimum 1, maximum 5-6 oldalból álljanak wordben. Ha a téma 
olyan, hogy ennél több oldalt tesz ki, akkor a cikk több részre szedve, több számban jelenik 
meg. 
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