Internet Archaeology News
(http://intarch.ac.uk/)

La revista Internet Archaeology News s'adreça a un públic restringit, especialitzat en arqueologia i
sobretot en aplicacions de caràcter informàtic i noves metodologies de treball. El fet que la revista neixi
amb la voluntat d'ésser innovadora en el seu camp i molt especialitzada no treu que el nivell de les
col·laboracions sigui de força qualitat gràcies a la política del equip editorial.
Els temes arqueològics abordats en les col·laboracions van des dels estudis de materials diversos a
jaciments excavats o aplicacions de noves tecnologies en la investigació (teledetecció etc...), i s'adreça
sobretot a professionals i acadèmics.
Pel que fa al disseny i a la navegació es tracta d'una revista poc sofisticada i això fa que no sigui gaire
fàcil l'accés a les diferents seccions. Val a dir que està molt ben estructurada, amb poques seccions,
però mancada d’un bon índex que permeti accedir en qualsevol moment a d’altres seccions de la revista.
La major part de la informació és accessible a partir de la home page o pàgina principal i de la secció
de News, en què s'explica la política de la revista.
A més de la secció de News i del contingut dels diferents números (es publica dos cops l’any), hi ha una
secció molt interessant dedicada a ressenyes de material multimèdia i de programes informàtics. Inclou
també una secció de Cartes al director, en què l’usuari pot incorporar en un cgi els seus comentaris
crítics sobre el contingut del número.
Si voleu llegir la revista, heu de fer una inscripció prèvia, la qual cosa serveix com a control de l’origen
dels lectors, però no s’ha aprofitat per fer circulars sobre les novetats que la revista o les seves
actualitzacions. Això si, permet de crear un espai d’estadístiques sobre el tipus de lector, el seu origen i
els articles més consultats. Sobre el tipus de lector de les revistes electròniques, hi ha un article de
reflexió molt recomanable a càrrec de l'editor, Alan Vince, titulat "Publishing archaeology on the web: who
reads this stuff anyway?". També és molt útil la secció de Forthcoming Papers, en la qual apareixen els
primers esborranys dels articles que és previst d'incloure en els propers números, alguns dels quals són
molt atractius i són un esquer perquè el possible lector ocasional inclogui aquesta adreça entre les seves
predilectes i hi prevegi futures visites.
És summament interessant l’aprofitament de les noves tecnologies per a la publicació d’articles amb
nivells diferents de complexitat, més generals per un públic ampli i més detallats per un públic més
especialitzat. L’usuari pot escollir el nivell de complexitat de l’article d'una manera interactiva. Si bé
l’estructura dels articles és molt lineal, la política editorial vol afavorir els hipertextos amb una certa
navegació alternativa, així com s’intenta aprofitar al màxim els recursos gràfics en color i, en ocasions,
s’utilitzen gràfics interactius que tenen punts calents clicables.
L’equip editorial també prioritza la publicació d’articles que puguin incloure una base de dades interactiva
en la qual hom pugui realitzar les cerques pertinents. D'aquesta manera una part dels inventaris de les
excavacions passen a ser un material complementari en forma de base de dades, i no directament part
de l’article.
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També és molt útil la presència d’un cercador que permet accedir a qualsevol document d’interès a partir
d’un paraula clau. D’altra banda, es pot accedir a cadascun dels documents per diferents índexs.
Actualment la revista té uns 7.700 subscriptors de tots els continents, i sembla que cada vegada va
aplegant més adeptes.
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