Od Redakcji

Dwudziestolecie INPE

Drodzy Czytelnicy,

Tym numerem wkraczamy w 20. rok naszego wydawnictwa. Przed 20 laty
dzisiejszy Miesięcznik miał być aperiodycznym biuletynem SEP adresowanym
do członków SEP zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją sieci
i instalacji elektrycznych. Dostarczanie im aktualnych informacji o normach
i przepisach elektrycznych, które właśnie wtedy zaczynały ulegać zmianom,
było celem podstawowym. Wydawało się, że będzie wystarczało wydawanie
biuletynu od czasu do czasu. Wkrótce jednak okazało się, że wobec licznych
i częstych zmian norm i przepisów trzeba wydawać czasopismo co dwa miesiące. Ówczesną sytuację opisał w swej opinii o Biuletynie INPE prof. Henryk
Markiewicz. Oto jej fragment:

„Obecnie mamy w Polsce swoistą lawinę nowych norm o przeróżnej numeracji, będących przeważnie
wiernymi, a nierzadko dosłownymi tłumaczeniami norm europejskich EN, HD oraz raportów IEC, często
trudno zrozumiałymi. Niektóre z nich mają niestety tłumaczenia jedynie okładek. Szereg norm jest też nowelizowanych, a wiele dotychczasowych traci ważność. Wielu elektryków zajmujących się projektowaniem,
wykonawstwem i eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych mogła się pogubić w tych dynamicznych
zmianach, a z obowiązku powinni być na bieżąco z nowymi ustaleniami prawnymi. W oparciu o »działania własne« przeciętny i nie tylko przeciętny elektryk nie jest w stanie nadążyć za zachodzącymi zmianami,
tym bardziej, że dostęp do nowych norm jest ograniczony również ze względu na relatywnie wysoką cenę.
Pomaga im w tym, a niekiedy wręcz wyręcza od wielu już lat czasopismo INPE, rejestrujące w bardzo dobry
sposób nowości normalizacyjne i zachodzące zmiany oraz omawiające, a nierzadko drukujące najważniejsze ustalenia z nowych aktów prawnych”.
W opisanej sytuacji dwumiesięczny cykl wydawnictwa trzeba było skrócić. Od lipca 2004 roku biuletyn INPE zaczął się ukazywać co miesiąc i został wzbogacony monotematycznymi zeszytami „Podręcznika INPE dla Elektryków”, wydawanymi obecnie co kwartał. Zeszyty te, w zakresie określonym ich tytułem, zawierają postanowienia aktualnych przepisów i zasad wiedzy technicznej, zwanych też powszechnie
uznanymi regułami technicznymi. Zeszyty cieszą się dużym zainteresowaniem. Wydawane w 5.500
egzemplarzach rozchodzą się także w sprzedaży numerów archiwalnych. Prenumeratorzy miesięcznika
INPE zeszyty monotematyczne otrzymują bezpłatnie. Dotychczas ukazało się 46 zeszytów z tej serii.
O Miesięczniku INPE prof. Jan Maksymiuk w ubiegłorocznej opinii pisze:
„Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem czytelników głównie z uwagi na fakt, że jest nie tylko jedynym ogólnopolskim czasopismem, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach
i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki, lecz także dlatego, że zawarte w nim informacje
tworzą systematyczny zbiór informacji stanowiący poradnik, niezbędny we współczesnej inżynierii, która
wymaga korzystania z ciągle aktualizowanych zasad wiedzy technicznej, systematyzowanych w normach,
przepisach technicznych i aktach prawnych”.
Aby sprostać roli takiego poradnika, w 2011 roku została zmodyfikowana domena www.redinpe.com
i zamieszcza się na niej część informacji, których nie sposób pomieścić w wydawnictwach papierowych.
Domena aktualizowana nie rzadziej niż co 2 miesiące, chętnie jest odwiedzana przez Czytelników. Statystyka odwiedzin wskazuje już 520.000 odsłonięć tej strony w czasie od połowy 2011 r. do stycznia 2014 r.
Od 1 czerwca 2013 r. jest czynny e-sklepik INPE, w którym można nabyć odpłatne fragmenty czasopisma i zamówić prenumeratę wersji elektronicznej lub papierowej.
U progu dwudziestego roku istnienia czasopisma pragnę podziękować Czytelnikom za zaufanie
jakim poprzez wieloletnią prenumeratę nas darzyli oraz Autorom i Recenzentom za twórczą pracę, bez
której czasopismo do 20-lecia nie mogłoby dotrwać.
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