Od Redakcji
Rok urodzaju jubileuszy
W tym roku oprócz corocznych Dni Elektryki i Dni Telekomunikacji Stowarzyszenie Elektryków Polskich świętuje Rok inż. Kazimierza Szpotańskiego, Jubileusze 95-lecia Stowarzyszenia i kilku
Oddziałów oraz 60-lecia Oddziału Nowohuckiego, 35-lecia Łomżyńskiego i Piotrkowskiego. 95-lecie obchodzi także najstarsze czasopismo SEP „Przegląd Elektrotechniczny” i 20-lecie Miesięcznik SEP
INPE. W bieżącym roku w czerwcu odbędzie się Walny Zjazd Delegatów SEP w Szczecinie.
W kolejnych tegorocznych numerach Miesięcznika INPE odnotowaliśmy: w pierwszym o życiu i dokonaniach Patrona roku inż. Kazimierza Szpotańskiego,
w następnym o 95-leciu Stowarzyszenia i w tym o 20-leciu Miesięcznika INPE. Następne dwa
numery będą poświęcone tematyce zjazdowej w maju i czerwcu.
Z okazji 20-lecia Miesięcznika INPE pragnę wspomnieć o kilku sprawach pro domo suo.
Przede wszystkim podziękować Czytelnikom, Przyjaciołom, Autorom i Recenzentom za
współpracę. Im zawdzięczmy rozwój i wysoką pozycję czasopisma na rynku wydawniczym.
Dzisiaj Miesięcznik INPE z Zeszytami monotematycznymi z serii „Podręcznika...” ma wśród
czasopism SEP największy nakład. Publikowane w nim artykuły, komentarze, felietony i odpowiedzi na listy czytelników kształtują wysoki poziom wiedzy technicznej, doceniany przez
czytelników. Stronę internetową czasopisma www.redinpe.com od 2009 roku odwiedzono
540 000 razy. Można na niej znaleźć teksty i spisy treści wszystkich dotąd wydanych numerów Miesięcznika oraz opinie Czytelników i Recenzentów. Kończąc zwracam się z apelem
o nadsyłanie uwag i opinii o czasopiśmie.
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: • prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering (przewodniczący) • mgr inż. Franciszek Gładykowski
• dr inż. Witold Jabłoński • doc. dr inż. Stanisław Krakowiak • prof. dr hab. inż. Henryk Markiewicz • mgr inż. Jan
Musiał • dr inż. Ryszard Niewiedział • mgr inż. Zenon Stodolski • mgr inż. Zbigniew Szymański • mgr inż. Józef
Wysocki (członkowie)
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