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Stof nr. 6

Nu er det lykkedes. STOF er kommet på internettet.
www.stofbladet.dk er en realitet! Læs i dette nummer
historien om sitet, hvordan det kan bruges – og redaktionens optimistiske tanker om dets fremtid.
I mange år har STOF været noget så gammeldags som et fagblad med lange,
grundige, velgennemarbejdede artikler, som man i ro og mag kunne fordybe
sig i. Men bladet havde en væsentlig mangel: Artiklerne var ikke tilgængelige
på internettet. I en tid, hvor nettet er blevet den primære informationskanal
for de fleste, har den manglende tilstedeværelse på nettet været noget af
en anakronisme - sådan lidt a la brevduer, laksegl, fjerpen og blæk…At få
en overskuelig hjemmeside med gode søgemuligheder blev efterhånden et
presserende anliggende.
STOF’s artikler er alle skrevet af mennesker, som har de faglige og erfaringsmæssige forudsætninger i orden. Skribenterne går dybere og bredere
til de mange komplekse stof-relaterede problemstillinger end dagspressen
og andre medier, men artiklerne har slet ikke ikke den læserskare, som nettilgængelighed muliggør. Når vi nu går på nettet, er det ikke kun for at være
med på noderne, eller fordi flere numre af STOF for længst er ’udsolgt’
- men også fordi de mange artikler, der er skrevet til STOF gennem årene,
fortjener en større udbredelse. Det er redaktionens indtryk, at STOF’s artikler har en betydelig brugs- og genbrugsværdi for hhv. nye og faste læsere, der
vil have indsigt og inspiration på stofmisbrugsfeltets mange områder. Redaktionen får jævnligt henvendelser fra læsere, der ønsker gamle numre tilsendt
– og ofte gerne et eksemplar af alle de blade, vi har udgivet. Men der findes
ikke længere restoplag af de forskellige blade, så faste læsere har ikke kunnet
finde gamle artikler, hvis de har mistet papirudgaven, og nye læsere har kun
haft mulighed for at modtage det senest udkomne nummer – også derfor har
det været magtpåliggende at få en hjemmeside op at stå.
At hjemmesiden er en realitet er en stor begivenhed i vores lille verden.
Vi tager forhåbentlig ikke munden for fuld, når vi hævder, at på STOF’s nye
hjemmeside finder man omsider den største samling faglige artikler om narkotika, afhængighed, misbrug, behandling, forebyggelse m.m.  - på dansk.
På hjemmesiden har vi komprimeret baggrundsoplysningerne om bladet til
det absolut net-nødvendige, hvorfor mange informationer er udeladt dér. På
de følgende sider indvies du derfor i historien bag hjemmesiden, overvejelserne omkring den konkrete udformning, de forskellige funktioner, hvilke
muligheder der forhåbentlig åbnes op for i fremtiden, samt hvordan du som
læser kan gøre andre opmærksom på hjemmesiden – en hjælp redaktionen
vil være taknemmelig for.

