Od Redakcji

WARTO PRZECZYTAĆ
W tym numerze na uwagę zasługuje tekst pt. „Nowy bodziec do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia
i szkolenia zawodowego, służący wspieraniu strategii Europa 2020”. Po uważnym przeczytaniu komunikatu łatwo dostrzec, że priorytet UE sprawom kształcenia i szkolenia zawodowego wynika ze światowego wyścigu w rozwoju gospodarczym i potrzebie sprostania wynikających z niego wyzwań. Mówi się także o konieczności modernizacji ustawicznego
kształcenia i szkolenia zawodowego, prowadzonego instytucjonalnie i społecznie.
Z myślą „pro domo sua” rodzą się pytania: jak pokonać niechęć niemałej części inżynierów i techników czynnych zawodowo, a także nauczycieli do odnawiania wiedzy, do nadążania za jej postępem? jak pobudzić do samokształcenia poprzez
uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach i czytelnictwo czasopism fachowych? Ta ostatnia forma samokształcenia może sprostać 100-procentom populacji świadomych potrzeby aktualizacji wiedzy, znajomości
przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej, jest najtańsza i najskuteczniejsza.
Podobnie jak w poprzednich numerach zamieszczamy wykazy aktów prawnych dotyczących elektryki lub z nią związanych, ustanowionych w roku 2010 (część 3 – ostatnia) i w roku 2007. Są one pomocne do znalezienia pełnych tekstów na
stronach internetowych (np. www.redinpe.com, www.money.pl, czy też innych), a także w przypadkach potrzeby ustalenia
przepisów, które stosowano we wcześniejszym projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych.
Wszystkim Czytelnikom, a zwłaszcza dbającym o słownictwo elektryczne i język polski zalecam przeczytanie artykułu
dra inż. Edwarda Musiała pt. „Grudniowe sponiewieranie bezpieczników”, będącego reakcją na zamieszczony w poprzednim numerze „Słownik pojęć dotyczący bezpieczników wg informacji technicznej firmy Müller”, przedrukowany z firmowej strony internetowej www.bezpieczniki.com/strony/słownik.htm z zamierzeniem ku przestrodze, aby do definicji
tworzonych przez firmy odnosić się krytycznie. Wspomniany przedruk został zamieszczony, wprawdzie jako przykład
wątpliwej poprawności definicji, ale zabrakło o tym odpowiedniej wzmianki. W miesięczniku dużo miejsca poświęcamy
terminologii elektrycznej. Zamieszczamy w wykazach Polskie Normy z działu słownictwa, a także informacje o publikowanych słownikach i artykuły. Stan słownictwa elektrycznego w Polsce nie jest najlepszy. Warto o tym się przekonać,
czytając artykuł dra inż. Edwarda Musiała, opublikowany w Nr. 125 (luty 2010 r.) Miesięcznika INPE pt. „Polskie słownictwo elektrotechniczne na kolejnym rozdrożu”.
Zachęcam do 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.
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