Kunjungi website Majalah LEISA!
Majalah LEISA telah memiliki website yang komprehensif lebih dari satu tahun. Saat ini website
tersebut dikunjungi oleh sekitar 10.000 orang setiap bulannya. Pada website tersebut Anda
bisa menemukan lebih dari 2000 artikel yang dipublikasikan dalam majalah selama periode 22
tahun. Semua artikel tersedia secara gratis sebagai file PDF. Artikel-artikel tersebut mudah
ditemukan, apakah melalui judul, nama penulis atau dengan menggunakan kata kuncinya. Anda
juga secara langsung dapat mencari kata atau frase tertentu.

Situs ini juga memuat banyak informasi yang berguna,
menampilkan buku-buku dan links pada setiap edisinya.
Banyak dari links-links tersebut yang bisa secara langsung
menghubungkan Anda kepada situs-situs menarik lainnya.
Di situ juga bisa ditemukan informasi tentang kegiatankegiatan yang akan berlangsung, berita khusus atau bisa
ikut berpartisipasi dalam forum pertukaran informasi. Isu-isu
dari E-LEISA, newsletter elektronik kami, juga tersedia, dan
Anda bisa berlanggganan langsung melalui situs ini.
Perkembangan terbaru dari situs ini adalah adanya bagian
tentang dokumentasi. Kami ingin membangun isu ini, dan
mendorong adanya upaya-upaya dokumentasi yang lebih
banyak, dan itu sebabnya kami menghadirkan sebuah
metodologi untuk dokumentasi di mana ILEIA telah
melakukannya. Dengan mengikuti metologi ini secara
langkah demi langkah, maka Anda bisa
mendokumentasikan serta menganalisis pengalamanpengalaman Anda sendiri. Bagian tersebut juga
memasukkan contoh-contoh rinci dari proyek-proyek lain.
Anda bisa menemukan bagian baru ini di bawah
“DOCUMENTATION” dalam menu utama.

Para pengunjung bisa berlangganan majalah secara langsung dengan mengisi formulir dan
menekan tombol submit. Bila Anda telah menjadi pelanggan majalah dan telah menerimanya
secara teratur, silakan disampaikan kepada teman atau kolega yang mungkin tertarik untuk
menerima majalah dengan cara menjadi pelanggan.
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Dalam kesepakatan dengan organisasi yang menjadi mitra ILEIA, website
sedang dikembangkan untuk edisi regional majalah LEISA. Dua di
antaranya yang telah on line yakni http://india.leisa.info untuk LEISA
India dan http:/latinoamerica.leisa.info untuk LEISA Revista de
Agroecologia. Situs-situs ini memasukkan semua artikel, demikian juga
informasi regional serta semua bagian yang disebutkan di atas dalam
bahasa-bahasa: Inggris untuk LEISA India dan Spanyol
untuk LEISA Revista de Agroecologia.
Sedangkan website SALAM, yang akan hadir dalam bahasa
Indonesia masih dalam tahap pengembagan dan diharapkan
dalam waktu dekat akan segera online.
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