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Academia Internațională de Științe, Discipline Umaniste și Arte 

IASHA e.V. Freiburg, Germania 

Proiectul JOSHA Demetrios 

Cărți și lucrări în orice limbă 

Cărți accesibile online-BOOC 

 

Cu numărul din iulie 2017, JOSHA inițiază Proiectul Demetrios. Am ales 

Demetrios din Phaleron, discipol al lui Teofrast și foarte probabil al lui 

Aristotel, ca patronim al proiectului nostru. Demetrios a jucat un rol esențial 

în înființarea Bibliotecii antice din Alexandria, probabil cea mai mare și cea 

mai importantă bibliotecă a lumii antice,  care a acoperit toate științele, 

disciplinele umaniste și artele, în foarte multe limbi. 

Obiectivul nostru este acela de a deschide JOSHA ca bibliotecă  accesibilă 

pretutindeni, în toate limbile și în toate țările. 

Inițial, JOSHA are în vedere publicarea și asigurarea liberului acces la 

manuale în toate domeniile științei, disciplinelor umaniste si artelor pentru 

studenții și cititorii din întreaga lume. JOSHA va publica manuale în orice 

limbă, după o corespunzătoare evaluare inter pares de către experți din 

același domeniu, cunoscători ai limbii respective. Consiliul IASHA și editorii 

JOSHA consideră că este absolut necesară asigurarea accesului la aceste 

materiale  a studenților și oamenilor de știință din țările cu nivel de trai 

mediu sau foarte scăzut, unde mare parte a studenților pur și simplu nu își 

pot permite aceste manuale. Îi îndemnăm pe autori și pe cititori să-și 

prezinte manualele spre publicare în JOSHA în mod gratuit și să ne atragă 

atenția asupra domeniilor deficitare. 

Vom începe acest proiect cu manualul de arhitectură al profesorului Bujar 

din Albania, scris în limba albaneză. 

Academia Internațională de Științe, Discipline Umaniste și Arte din Freiburg 

(IASHA e.V.), instituție nonprofit, editorul JOSHA și toți membrii săi vor face 

un efort deosebit pentru a susține acest proiect. Vă îndemnăm și pe 

dumneavoastră să sprijiniți această inițiativă importantă alăturându-vă 

Asociației filantropice IASHA e.V. (https://iasha.org) sau făcând o donație. 

https://iasha.org/


„Să știi că măcar o ființă respiră mai bine pentru că ai trecut tu prin această 

lume. Iată ce numesc eu a reuși în viață.” (Ralph Waldo Emerson, 1803 – 

1882). 
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Despre JOSHA 

„Jurnalul  de Știință, Discipline Umaniste și Arte – JOSHA” este o nouă 

platforma internet pentru accesarea unei mari diversități de descoperiri 

importante și creativitate în domeniile științei, disciplinelor umaniste și 

artelor. JOSHA este Jurnalul Academiei Internaționale a Științei IASHA e.V. 

din Freiburg, Germania. 

Pentru noi, cei de la JOSHA,  „cunoașterea neîmpărtășită este irosită.”  De 

aceea am creat un jurnal care poate fi accesat în mod gratuit care include 

publicarea unor articole  în diverse domenii cum sunt științele, disciplinele 

umaniste și artele și încurajăm studenții, cercetătorii și artiștii să-și facă 

publică cunoașterea. 



Am publicat 4 volume, 15 numere și peste 120 de articole până în prezent 

(august 2017). Volumul distribuirilor include în prezent peste 190.000 de 

vizionări și peste 150.000 descărcări, lunar. 

Autorii și cititorii noștri includ studenți care dețin titluri de master și de 

doctori până la artiști și laureați ai Premiului Nobel. 

JOSHA poate fi contactat pe site-ul nostru www.josha-journal.org și prin 

intermediul rețelelor de socializare Facebook  și LinkedIn. 

JOSHA este inclus, în prezent, în ROAD (Anuarul Resurselor de Erudiție cu 

Liber Acces), e-journal.org și Scilit. 
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