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да Be разочара, туку напротив, ќе при- 
донесе за збогатување на Вашата библи- 
отека, иако само како дигитално издание. 
Но, сепак тоа е и предност поради пого- 
лемата брзина при маневрирањ ето и 
разгледувањето на книгата, особено на 
поголемите. Графичкиот материјал (сли-

ки, карти итн.) е со сосема пристоен ква- 
литет. Притоа, би можело да ce заклучи 
дека вакво издаваштво недостига и кај 
нас, со што заслужува уште поголемо 
внимание.
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Интернет денес претставува вистин- 
ски извор на информации. Секако, 
треба да ce внимава на дадените инфор- 

мации, кои не ce секогаш најнови, од- 
носно современи, и зад кои не ce крие 
секогаш научното, туку повеќе пропа- 
гандното. Покрај тоа, една од најго- 
лемите тешкотии при пребарувањето на 
И нтернет, секогаш  е огромниот број 
страни и сајтови што ce ј авуваат при бара- 
њето на некој термин што Hè интересира.

Еден од web-site-овите со огромен 
број информации со историска тематика 
секако е www.newadwent.org. На овој сајт

може да ce најдат огромен број содржини, 
кои, според составувачите, содрж ат 
околу 11.000 статии. Во статиите преов- 
ладува историската содржина, a притоа 
ce опфатени: личности, локалитети, дела 
од светите отци, како и други содржини. 
Изработен е мошне интуитивно и дви- 
жењето низ него е лесно. He е премногу 
оптоварен со реклами и со друга графи- 
ка, што го олеснува манипулирањето.

Главниот дел од овој web-site го 
сочинува Католичката енциклопедија, во 
која, како што рековме, според составу- 
вачите има повеќе од 11.000 статии. Пре-

2004 / ХХХХ / 1-2 223

http://www.newadwent.org
http://www.newadwent.org


ПРИКАЗИ

O u i i c  н а  и с ш о р и с к и о ш  ш е к  д о  о в о ј  с а јш

барувањето и движењето е многу лесно 
и брзо, бидејќи во горниот дел од страна- 
та е поставен абецедник, со помош на кој, 
доколку го знаеме името, многу лесно ќе 
го пронајдеме. Притоа, секоја статија, ако 
има потреба и од сродни содржини, 
линкувана е со другите содржини. Тука 
би наиоменал дека како еден можен не- 
достаток може да ce смета скромниот 
илустративен материјал што е употребен 
и ставен на преглед во статиите. Но, тоа 
пак, од друга страна, овозможува брзо и 
лесно движење низ содржините. Од овој 
web-site е изработен CD-rom, кој ги има 
инкорпорирано целосно овие содржини.

Доколку почнете со преглед на с о  
држшште што ги има, составувачите на

овој web-site веднаш по стартувањето на 
линкот Catholic Encyclopedia го даваат ис- 
торискиот тек на составувањето на содр- 
жините, и притоа на некој начин го наг- 
ласуваат научничкиот пристап при соста- 
вувањето на содржините, но и со повик 
кон читателот за испраќање забелешки, 
како за вистинитоста, така и во врска со 
зголемувањето на обемот на содржините.

Содржините на овој web-site претста- 
вуваат одлична основа за понатамашно 
пребарување на литература, откако ни 
даваат и повеќе од основните содржини 
за бараната проблематика.
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