Od Redakcji

DZIEWIÊTNASTY ROK WYDAWNICTWA
Drodzy Czytelnicy,
Gdy podejmowa³em w 1994 roku obowi¹zki redaktora naczelnego
„Biuletynu INPE” SEP, nie spodziewa³em siê czêstych i licznych zmian
norm i przepisów. Czasopismo mia³o byæ aperiodyczne, a ukazywaæ siê
odpowiednio do zachodz¹cych zmian w normalizacji i legislacji. Lawina nowych norm i przepisów wkrótce wymusi³a przekszta³cenie czasopisma w dwumiesiêcznik, a od lipca 2004 r. w „Miesiêcznik INPE”
z dodatkiem zeszytów monotematycznych wydawanych w serii „Podrêcznika INPE dla Elektryków”.
Wysyp norm i dokumentów normalizacyjnych zapocz¹tkowany
w 2006 roku, przewa¿nie w jêzyku orygina³u, a tak¿e ich znaczenie
w kategorii zasad wiedzy technicznej oraz dobrowolnoœæ stosowania Polskich Norm, spowodowa³y potrzebê publikowania artyku³ów komentuj¹cych je i prostuj¹cych b³êdy t³umaczeñ.
W tej sytuacji podjêcie remontu albo modernizacji instalacji elektrycznych musia³o wymagaæ
identyfikacji obowi¹zuj¹cych przepisów, a tak¿e stosowanych zasad wiedzy technicznej z okresu
wykonawstwa tych instalacji. Aby sprostaæ tej potrzebie, utworzyliœmy domenê www.redinpe.com,
bêd¹c¹ czêœci¹ integraln¹ systemu informacyjnego czasopisma. Codzienne 300–400 ods³oniêæ
œwiadczy, ¿e system funkcjonuje. Ale czy wystarcza? Czy i jak mo¿na system ten wzbogaciæ?
Oczekujemy na listy w tej sprawie od Was, Drodzy Czytelnicy.
Z okazji Nowego Roku proszê przyj¹æ najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomyœlnoœci,
kreatywnoœci i dobrej passy.
Na codzieñ ¿yczê przyjemnej lektury stron miesiêcznika, zeszytów monotematycznych
i naszej domeny.
Tadeusz Malinowski
Redaktor naczelny INPE

Czasopismo jest dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego
Artyku³y o charakterze naukowo-technicznym s¹ recenzowane. Opinie zawarte w artyku³ach, zw³aszcza
polemicznych, prezentuj¹cych osobiste pogl¹dy autorów, wykraczaj¹ce poza aktualne zasady wiedzy technicznej, nie musz¹ byæ podzielane przez Redakcjê.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ og³oszeñ, reklam i artyku³ów sponsorowanych. Nie zwraca
materia³ów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów.
Przedruk z miesiêcznika INPE jest mo¿liwy wy³¹cznie po otrzymaniu pisemnej zgody Redakcji.
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