Austatud lugeja!
Küsimuse „Kuidas vorm on?“ kandmine reaalsest maailmast virtuaalsesse ajab
esmalt muigama. Samas on igale spordihuvilisele selge, et vormita polegi sisu:
tühikargajad sunnitakse varem või hiljem rajalt kõrvale astuma. See ühtviisi lombitagusele olümpiafännile kui ka Tartu maratoni lumeuputuses hulpijale suunatud
kõnetlus kõlab hästi ka Interneti-avaruses.
Varem 15 väljaannet ilmutanud Juridica International jõudis rahvusvahelisel tasandil vormi läinud aasta oktoobris, kui kokkulepe artiklite täisversioonide avaldamiseks mainekas EBSCO andmebaasis sai allkirjad EBSCO president Tim Collinsilt
ja siinkirjutajalt. Aasta varem saadud ettepanek liitumiseks EBSCO-ga andis tõuke
ka ajakirja artiklibaasi üleviimiseks uuele tarkvarale: igati tänapäevane veebilahendus on huvilistele tasuta avatud nüüd juba rohkem kui pool aastat eurodomeenis
www.juridicainternational.eu. Veebruaris andis teadusandmebaase ülikoolidele ja
teadusraamatukogudele vahendava EBSCO esindaja USA-s Megan J. Pryor teada
Juridica Internationali jõudmisest andmebaasi sadade tuhandete (loe: miljonite)
lugejateni. Et parimatelgi aegadel pole paberväljaande trükiarv ületanud tuhandet
eksemplari, siis igasugused võrdlused langevad iseenesest ära. Tasub vaid lisada,
et huvi Juridica Internationali vastu püsib. World Legal Information Institute
(World LII), mis koondab rohkem kui 1100 täistekstibaasi, on otsustanud ajakirja
artiklid tuua oma lugejateni. Sellest teavitas äsja Austraalia ja Aasia instituudi
(AustLII) esindaja Liam Wyatt. Kindlasti on autoritele inspireeriv olla esindatud
andmebaasis, mis teenindab piirkonnas ligikaudu miljon pöördumist päevas.
Endastmõistetav tegutsemine rahvusvahelisel tasandil ei ole vääranud kohustuste
täitmist Juridica lugeja ees. Eriti teadmise taustal, et üha enam on võrgustunud
lugejaid, kellel on vajadus uut valminud numbrit lugeda KOHE, valimata selleks
sobivat aega ja kohta. Ei ole ju võimalik, et aasta viimasel päeval klõpsib esimene
lugeja mõned tunnid varem serverisse jõudnud värsket Juridica veebiväljaannet
juba kell 6.53 ... Aga vaat on!
Kui kedagi numbrid ja võrdlused huvitavad, siis Postimees tõi ühes oma viimastest
aastaülevaadetest esile tõsiasja, et riigiportaali eesti.ee (mille kaudu on kättesaadavad ca 260 teenust) pöörduti 2009. aastal 2,3 miljonit korda. Juridica artiklibaasi
poole pöörduti 2009. aasta jooksul 4,7 miljonit korda. Uue alanud aastakümne
võrgulugejale mõeldes sai Juridica veebis oluliselt turvalisemaks ja loodetavasti ka
kasutajasõbralikumaks: lisandusid ID-kaardi tugi ja endastmõistetav paroolivahetus, avardusid varasemad võimalused tellida väljaannet igal ajal ja kohas, kus vaid
ligipääs Internetile jne.
Milleks see kõik? Milleks üldse avaldada ajakirjas Juridica, kui on olemas rahvusvahelised ajakirjad ja andmebaasid? Laenates taas võrdluse spordimaailmast: oleks
ju kohatu küsida, milleks meile Tartu maraton, kui on olemas taliolümpiamängud.
Ilmselt mitte üksnes selleks, et üks ei asenda kunagi teist, vaid selleks, et üheta
ei ole tihti ka teine võimalik. Kodustel küngastel sinikatega kaasnev ukerdamine
võimaldab tõsistel pingutajatel hiljem särada ka rahvusvaheliselt. Kardetavasti ei
võimaldata seda aga kohe. Sestap hea lugeja, kui Sa just ei ole Einsteiniks sündinud, siis küünita kaastöö kirjapanekuks arvutiklaviatuuri järele juba täna. Ära
loobu, kui esimesel korral heal tasemel välja ei tule – komistajad ja kukkujad
saavad võimaluse uuesti proovida. Et vormi jõuda.
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