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aplikācija

Turpmāk žurnālu "Jurista Vārds" izdos jaunā vizuālā veidolā
Rīga, 11.jūl., LETA. Turpmāk žurnālu "Jurista Vārds" izdos jaunā vizuālā veidolā, aģentūru LETA informēja oficiālā
izdevēja "Latvijas Vēstnesis" komunikācijas speciāliste Santa Sāmīte.
"Jurista Vārds" galvenā redaktore Dina Gailīte atzīmēja, ka jaunais žurnāla iekārtojums iecerēts ar mērķi uzskatāmāk
nodalīt atsevišķas izdevuma sadaļas, skaidrāk izceļot galvenos rakstus un no tiem nodalot informatīvo sadaļu, tiesu
praksi u.c. rubrikas. Tāpat ievērojami palielināts atsauču teksta lielums un uz vieglāk lasāmu nomainīts burtu veids.
No līdzšinējā krītotā papīra "Jurista Vārds" pārgājis uz nekrītotu, kas esot lasītājiem "draudzīgāks" acīm. Tāpat
izdevējam svarīgs esot ilgtspējas aspekts, proti, vides saudzēšana. Nekrītotā papīrā ir daudz augstāks koksnes
īpatsvars, tātad tas ražots no atjaunojamiem dabas resursiem, kas Latvijā ir plaši pieejami. Šī iemesla dēļ šādu
papīru ir arī vieglāk izmantot atkārtotai pārstrādei.
Savukārt satura izmaiņās kā nesenākie "Jurista Vārda" saturiskie jaunumi ir sadaļas "Juridiskā darba tirgus" un
"Jurists un kultūra". Turpretim kopš iepriekšējām žurnāla "Jurista Vārds” vizuālajām pārmaiņām pagājuši pieci gadi.
"Jurista Vārds" pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

PIESAKIES ZIŅĀM E-PASTĀ

Izmantojiet lielisku izdevību katru darbdienu bez
maksas saņemt svarīgāko notikumu kopsavilkumu
savā e-pastā. Šis pakalpojums Jums ļaus lasīt par
aktuālākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem vēl
pirms tos atspoguļo televīzija un prese, turklāt - bez
maksas!
aktuālākās ziņas par nozīmīgāko politikā, biznesā
un citās sfērās
katru darba dienu pulksten 16.00
viegli pārskatāms un ietaupa Jūsu laiku!
Vārds, Uzvārds:

Žurnālu "Jurista Vārds" izdod un portālu "Juristavards.lv" uztur oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis".
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Esmu informēts, ka personas datu apstrāde notiek ar
mērķi ziņu saņemšanai konkrētajam adresātam.
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