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Nemzetközi Tudományos, Bölcsészeti és Művészeti Akadémia
International Academy of Science, Humanities and Arts
IASHA e.V. Freiburg, Deutschland
A JOSHA Demetrios Projekt
Könyvek és folyóiratok bármely nyelven
Szabad hozzáférésű online könyvek

2017 júliusi lapszámával indítja el JOSHA a Demetrios projektet:
Névadó patrónusunknak phaleroni Démétrioszt, Theophrasztusz és
Arisztotelész tanítványát választottuk. Démétriosz közreműködésével
alapított alexandriai könyvtár, az ókori világ legjelentősebb könyvtára, mely
számos nyelven írott temészettudományi, bölcseleti és művészeti művek
legnagyobb gyűjteménye volt.
Célunk, hogy a JOSHA projekt segítségével egy világszintű, minden nyelven
ingyenesen elérhető könyvtár jöjjön létre.
JOSHA elsődlegesen tudományos és művészeti tankönyveket publikál,
melyhez ingyenes hozzáférést biztosít diákoknak és érdeklődőknek
világszerte. A megjelenést megelőzően az írasokat, az adott nyelv szakértői
lektorálják. Az IASHA alap, illetve a JOSHA szerkesztői nagy szükségét érzik,
hogy ezen művek elérhetőek legyenek fejlődő országok diákjai számára is.
Minden szerzőt és olvasót arra biztatunk, hogy erre érdemesnek talált
írásokat és tankönyveket díjmentesen rendelkezésünkre bocsássanak és
ezzel felhívják figyelmünket további fontos témákra.
Indulásként Professzor Bujar albán nyelven írt építészeti tankönyvét
publikáljuk. A freiburgi non-profit Humán-, Természet- és
Művészettudományok Nemzetközi Akadémiája (International Academy of
Science, Humanities, and Arts), a JOSHA szerkesztői és minden tagja e
projekt megvalósulásán dolgozik. Benneteket is arra biztatunk, hogy
támogassátok kezdeményezésünket, akár a filantrop IASHA egyesület
leendő tagjaként, akár anyagi hozzaájárulás formájában.
,,Vagy írj olyat, amit érdemes olvasni, vagy csinálj olyat, amit érdemes
megírni."
Benjamin Franklin

O. Von Corven - Tolzmann, Don Heinrich, Alfred Hessel és Reuben Peiss grafikája.
Címe: The Memory of Mankind. New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2001, Public Domain,
https://commons.wikimedia.org/ A

Mi is az a JOSHA
“JOSHA- Journal of Science, Humanities and Arts” egy szabad hozzáférésű
internetes platform, ahol széles választékban olvashatóak írások,
felfedezések és kreatív projektek a természet-, bölcseleti és művészeti
tudományok minden területéröl. JOSHA: a freiburgi Nemzetközi
Tudományos Akadémia (IASHA- International Academy of Science) lapja.
A JOSHA képviselői számára “azon tudás, melyet nem adunk tovább,
elvesztegetett tudás.” Ez okból alapítottuk meg e szabad hozzáférésű,
ingyenes lapunkat, mely által széles körben szeretnénk tudományos és
művészettel foglalkozó írásokat terjeszteni. Emellett arra biztatunk
diákokat, kutatókat és művészeket, hogy a JOSHA segítségével osszák meg
saját tudásukat is.
Első lapszámunktól számítva - 2014 decemberétől - 4 kötetet, 16 lapot és
120+ cikket publikáltunk (2017 augusztus). Havonta 150000+ letöltővel és
190000+ olvasóval büszkélkedhetünk.
Szerzőink és olvasóink tanárok, PhD hallgatók, művészek és Nobel-díjas
tudósok.

A JOSHA az alábbi weboldalon www.josha-journal.org, illetve közösségi
hálókon keresztül, a Facebookon és a LinkedIn-en érhető el.
A JOSHA-t az alábbi helyeken jegyzik: ROAD (Directory of Open Access
Scholarly Resources), e-journal.org, és Scilit.
Szerkesztői szoftverünket a JOSHA GmbH Software fejlesztette és az IASHANemzetközi Tudományos Akadémia engedélyezte.

