Od Redakcji

UPORCZYWE BŁĘDY PRZEPISÓW
I ICH INTERPRETACJI
W zaraniu mojej kariery zawodowej zdarzało mi się współorganizować seminaria i konferencje naukowo-techniczne.
Podstawową troską o ich jakość był dobór autorów referatów
i koreferatów. Koreferaty uzupełniały referaty czy też polemizowały z nimi. Teraz od lat te same błędy przepisów i ich interpretacji wciąż pojawiają się w niektórych artykułach różnych
czasopism i referatów na seminariach i konferencjach. Wytrwale pokazujemy je i polemizujemy z nimi. Także w tym numerze.
Uwadze Państwa polecamy szczególnie artykuł dra Edwarda Musiał pt. Ponownie o źródłach zasilania urządzeń przeciwpożarowych, a także artykułów nt. aktualnej techniki oświetleniowej i ochrony katodowej.
Życzę przyjemnej lektury.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach, zwłaszcza polemicznych, prezentujących osobiste poglądy autorów, wykraczające poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie
muszą być podzielane przez Redakcję.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych. Nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
Rada programowa:
dr hab. inż. Stanisław Czapp (przewodniczący), dr inż. Ryszard Niewiedział (sekretarz)
Członkowie:
mgr inż. Mieczysław Balcerek, dr inż. Henryk Boryń, mgr inż. Franciszek Gładykowski,
dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering, dr inż. Witold Jabłoński, mgr inż. Zdzisław
Jankiewicz, dr inż. Janusz Konieczny, doc. dr inż. Stanisław Krakowiak, mgr inż. Jerzy Martyński, dr inż. Edward
Musiał, mgr inż. Jan Musiał, dr inż. Jacek Nowicki, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska, mgr inż. Włodzimierz
Sobecki, dr inż. Przemysław Tabaka, mgr inż. Krzysztof Wincencik, dr inż. Mirosław Zielenkiewicz.
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