Racjonalista jako książka

S

erwis Racjonalista zorganizowany jest jako swoista książka (e-book). Racjonalista jako

elektroniczna książka jest ewenementem w Internecie: obecnie serwis zawiera ponad 1350
tekstów (VIII 2003), redakcyjnych — ponad 600. Jeden tekst może mieć od 1-15 stron Worda (o
ile nie zawiera dodatkowo swych podstron). Jedna strona Worda jest ponad jedną stroną przeciętnej
„tradycyjnej" książki. Gdyby więc przeliczyć naszą witrynę na książki to wyszłaby imponująca ilość
kilku tysięcy stron, co daje kilkanaście przeciętnych książek! Liczba autorów „książki" pt.
Racjonalista to obecnie ok. 70 osób (zob. Redakcja). Notabene, Biblia została napisana przez ok.
40 mężczyzn. Oni jednakże pisali pod dyktando Ducha Świętego… My za to nie dyskryminujemy
kobiet, gdyż ok. 1/5 autorów Racjonalisty stanowią kobiety (i liczymy na więcej...).

Dla czytelników-użytkowników serwisu
Z książką pt. Racjonalista nie możesz wprawdzie położyć się wieczorem do wygodnego łóżka
(chyba, że posiadasz laptopa), lecz rekompensują to walory poznawcze: o niebo łatwiejsze jest
dotarcie do poszukiwanej przez Ciebie informacji czy tematu, co zapewniają nie tylko rozbudowane
opcje wyszukiwania żądanych treści, przejrzysty interface i alfabetyczna lista tekstów, ale i system
nawigacyjny umożliwiający podawanie konkretnych numerów stron.
Jeżeli w tekście lub w przypisie danego tekstu występuje informacja typu: ...(Racjonalista.pl,
str. 2077)… - to znaczy, że: rozwinięcie, uzupełnienie, ujęcie podobne, inny punkt widzenia na daną
kwestię jest dostępny w innym tekście naszego serwisu. Aby go otworzyć należy w specjalnym
małym okienku nawigacyjnym (dostępnym w każdym miejscu serwisu: w działach — w prawej
kolumnie u góry; na stronach — w lewej kolumnie u dołu) wpisać ten numer. Tekst otwiera się
w nowym okienku. Jedna strona (jeden numer) to jeden tekst.
Szczegółowy „spis treści" jest dostępny również w owym małym okienku nawigacyjnym
("Alfabetyczny indeks"). Po jego otwarciu wyświetla się alfabetyczny spis wszystkich tekstów
zawartych w serwisie, w formie: Tytuł (Numer strony) Autor.
Jeśli interesuje Cię zanotowanie numeru czytanego przez Ciebie tekstu (np. celem podania go
innej osobie, bez konieczności zapamiętywania całego adresu — wówczas wystarczy jedynie znać
adres: racjonalista.pl, gdyż po wejściu na stronę główną w widocznym miejscu jest okienko na
wpisanie numeru strony), to znajdują się one bezpośrednio pod każdym tekstem: u dołu po prawej
(np.: str. 2077). Numer strony można również odczytać w pasku adresu, jako jego końcówka:
.../kk.php/s,2077 (podczas kiedy .../d,13 oznacza numer działu)
Inną formą odwołania wewnątrzserwisowego są powołania na samym końcu tekstu: wypis
stron o podobnej tematyce. Stosowane wówczas kiedy odwołanie nie dotyczy jedynie fragmentu
czytanego tekstu, lecz całego tematu. Przykład: pisząc o historyczności Jezusa, inne ujęcia lub
opracowania tego tematu zamieszczone będą w formie odwołania na końcu tekstu; w tekście
występuje jednak wzmianka sekcie Docetów, a w innym miejscu serwisu jest osobny tekst o tej
sekcie, wówczas odesłanie do niego może być w formie: "Historyczność Jezusa negowali również
Doceci (str. 978), którzy uważali, że..."
Konwencjonalnym sposobem powiązań internetowych są linki wewnątrz lub na końcu tekstów,
w szczególności konieczne są do odesłań do stron spoza naszego serwisu. Odesłania w formie linków
do innej strony naszego serwisu stosowane są przede wszystkim wówczas, kiedy zapoznanie się
z inną stroną jest szczególnie sugerowane dla zrozumienia lub poznania danego tematu (np. jeśli
inny tekst stanowi cześć pierwszą danego tekstu).
Bogactwo tematyczne, wysoka jakość merytoryczna oraz wygodna nawigacja jest tym co jest
często podkreślane wśród opinii naszych czytelników… "Jestem punktualnym czlowiekiem, ale tak sie
u Ciebie zaczytalem, ze spuznie sie pewnie do Roboty lub nie pujde dzisiaj wogole spac. Najgorsze
jest to, ze po robocie znow tu przyjde… SUPER STRONA i fajnie, ze jestes. Mit freundlichen Grüßen"
(Georg K.). Może to więc i dobrze, że lektura serwisu nie jest dodatkowo przyjazna dla kręgosłupa
i wzroku...

Dla cytujących nas
Jeżeli chcecie się powoływać na poszczególne teksty Racjonalisty, mamy dwie odrębne
sugestie:

a) w Internecie - sugerujemy (prosimy) o aktywne linki, np. "Więcej zobacz: 'Biologia
przekonań', serwis Racjonalista, www.racjonalista.pl/kk.php/s,1955" lub w formie ukrytej: "Więcej
zobacz: Biologia przekonań (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1955), serwis Racjonalista".
b) poza Internetem - sugerujemy podawanie odwołań z wykorzystaniem numeracji stron.
Optymalne
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Można pominąć jakiś element, lecz zupełnym minimum jest np. Racjonalista.pl, str. 2116. Datą
publikacji może być albo data pierwszej publikacji (odnaleźć ją można poprzez nasze „Archiwum
newsów", jednak zawiera ono jedynie teksty publikowane od czerwca 2002), albo data aktualnej
wersji tekstu, dostępna pod każdym tekstem (w stopce tekstu), jako: (Ostatnia zmiana: DD-MMRRRR). W ponad 90% przypadków obie daty będą się pokrywały, gdyż jedynie nieliczne teksty mają
kolejne wersje lub poprawki
Numery stron i adresy są przyporządkowane na stałe i nie ulegają zmianom (ani
wykasowaniu), a więc można bez obaw odwoływać się do naszych tekstów jako do pewnego
źródła informacji.

Dla autorów tekstów
Bardzo mile widziane są odwołania w każdym kolejnym tekście do istniejących tekstów
podobnych lub tekstów, które rozwijają dany fragment Waszego tekstu. Nie tylko zwiększa to
jakość i profesjonalizm Waszego tekstu, ale służy ogólnej integracji treści naszego olbrzymiego
serwisu.
Najlepiej orientować się przynajmniej ogólnie w naszym serwisie, w szczególności pod kątem
podobnych publikacji. Można to sprawdzać 1) poprzez eksplorację działu, do którego kwalifikuje się
wasz tekst; 2) poprzez korzystanie z wyszukiwarki, która umożliwia dokładne sprawdzenie czy dane
pojęcie, termin, kombinacja słów nie ma opracowania lub rozwinięcia na innej stronie serwisu; 3)
sprawdzenie tytułów na naszym „Alfabetycznym indeksie" tekstów zawartych w serwisie; 4)
zapytanie redaktora naczelnego (najmniej polecane, tylko jako ostateczność...).
Forma odwołania: a) optymalna: (Autor, Tytuł, str. xxxx); b) minimalna: (zob. str. xxxx).
Jednak można zastosować dowolną inną, byle funkcjonalną. Odwoływać się można w tekście —
wówczas sugerowane formy odwołań skrócone; lub w przypisach - sugerowane formy wzbogacone.
Weź udział w tworzeniu największej Księgi polskiego Internetu — dodaj swoją „kartkę"
lub dowolną ilość Twoich stron.
*
Wszystkim życzymy wygodnej nawigacji, przyjemnego surfowania i wzbogacającej eksploracji
morza racjonalnych tekstów! — Redakcja.
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Contents Copyright © 2000-2015 Mariusz Agnosiewicz
Programming Copyright © 2001-2015 Michał Przech
Właścicielem portalu Racjonalista.pl jest Fundacja Wolnej Myśli.
Autorem portalu jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz

inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl
Racjonalista.pl

Strona 3 z 3

