Austatud lugeja!
Juridica 25. aastakäigu viimane 10. number on jõudnud lugejate ette. Uues kuues.
Meenutagem. Veebiväljaandena esitleti Juridica artiklikogu avalikkusele esmakordselt 1. novembril 2001. Sellele eelnes sihtasutuse Iuridicum nõukogu otsus
6. aprillist 2000, millega siinkirjutajale kui juhatuse liikmele ja vastutavale väljaandjale tehti ülesandeks veebiväljaande ellukutsumine. Kui algusaegadel olid ühes
andmebaasis koos Juridica ja Juridica International artiklid, siis 2009. aastal sai
viimane oma veebikodu aadressiga www.juridicainternational.eu. Tänavu jõudis
lugejateni kaks väljaannet – järjekorras 25. ja 26. Käesoleva Juridica veergudel
kuulutatakse välja artiklite kogumine järgmisse, 2018. aasta väljaandesse.
Tänasega on Juridica jõudnud lugejateni täiesti uuel veebiplatvormil, mille
keskne eesmärk oli muuta artiklikogu kasutus nutiseadme põhiseks. Ajalukku kiigates … tubli viis aastat tagasi tunti teadusandmebaasi EBSCO (USA) poolt huvi:
kas Juridica ja Juridica International on kättesaadavad ka mobiilsete vahenditega?
Ammuilma on tõsiasi võrgustunud lugeja, kellel vajadus uut numbrit lugeda … kohe.
Parim võimalus selleks ongi nutifon. Olgu siinkohal viidatud tänavu, põhiseaduse
25. aastapäeval nutiseadmetesse jõudnud (sh e-raamatuna) uuendatud põhiseaduse
kommentaarid. Kasutajasõbralik lahendus, otselingid analüüsi aluseks olevatele
kohtulahenditele ning avatud juurdepääs on põhiseaduse kommenteeritud väljaandest teinud nüüdseks laialdaselt kasutatava ja ehk mõjukaimagi Eesti riigiõigusteaduse allika.
Enesestmõistetavalt on uues platvormis rõhku pandud turvanõuetele ja töökindlusele – Juridica artiklikogu peab sadadele lugejatele olema kättesaadav 24/7.
ID-kaardi toele on lisandunud Mobiil-ID ja turvaline kolmanda põlvkonna identifitseerimislahendus Smart-ID.
Äärmiselt oluline on kasutajasõbralik otsingusüsteem leidmaks vajalikku artiklikogu rohkem kui 5500 infoühikust. Saab otsida artiklite täistekstidest/sisust, märksõnadest ja rohkem kui 900 autori seast. Eraldi aastate kaupa on välja toodud indeks
ja lisatud „märksõnapuu“. Kõik selleks, et otsitava leidmine oleks võimalikult lihtne
ja kiire. Ka ei tasu unustada, et kaasaegne kasutajaliides ja pilkupüüdev kujundus
pole pelgalt detailid, vaid on lisaks mugavale töövahendile ka soliidne visiitkaart.
Sihtasutuse Iuridicum poolt hallatavatest veebiplatvormidest kolm – www.iuridicum.ee, www.põhiseadus.ee ja www.juridica.ee – on viimasel kahel aastal uuesti
nullist üles ehitatud. Tehnilise teostaja on olnud Tulipart OÜ (veebimeister Paavo
Krosmann), disaini eest on hoolt kandnud Fraktal OÜ.
Tänan kõiki, kellega koostöö uute veebiplatvormide loomisel ja juurutamisel on
pakkunud allakirjutanule suurt avastamisrõõmu ja loomingulist naudingut. Kaasaegses teostuses Juridica artiklikogu on nüüd kasutajate hinnata.
Sisukaid artikleid uuel aastal!
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