Od Redakcji
O PROBLEMACH REKOMENDACJI WIEDZY TECHNICZNEJ I NIE TYLKO
Właściwością człowieka mądrego jest błądzić,
głupiego – trwać w błędzie
Cyceron
Cudze błędy mamy przed oczyma,
własne za plecami
Seneka
Misją Biuletynu INPE, założonego w 1994 r. przez Zarząd Główny SEP, było i nadal pozostaje
systematyczne dostarczenie Czytelnikom aktualnej i bezbłędnej wiedzy technicznej z dziedziny przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej w zakresie elektryki.
Zarówno aperiodyczny „Biuletyn INPE”, jak i „Miesięcznik INPE” z dodatkiem zeszytów monotematycznych „Podręcznika dla Elektryków” zamieszcza publikacje recenzowane, a sporadycznie zdarzające się w nich błędy bezzwłocznie po wykryciu prostuje. Ograniczone środki Redakcji INPE i objętość
miesięcznika nie pozwalają na szerszą pozytywną rekomendację publikacji innych wydawców. Natomiast
znacznie częściej w Miesięczniku INPE ukazują się publikacje zaliczane do rekomendacji negatywnej,
pokazujące błędy tłumaczeń norm, czy też interpretacyjne dotyczące ich, lub przepisów prawnych. A co
gorsze, publikacje te często pozostają bez odpowiedzi.
Te i inne problemy opisuje dr Edward Musiał w artykule Jaką wiedzę techniczną rekomendują
stowarzyszenia elektryków. Z niemałą żenadą artykuł ten dedykuję autorom i decydentom rekomendacji
wiedzy technicznej.
Uwadze Czytelników miesięcznika polecam artykuł dra hab. inż. Stanisława Czappa pt. Wybrane
problemy instalacyjne przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych. W artykule przedstawiono
klasyfikację wyłączników różnicowoprądowych, zasady ich doboru i instalowania w instalacjach elektrycznych, czynniki wpływające na prawidłowe działania wyłączników i zwrócono uwagę na błędy popełniane przy ich stosowaniu. Artykuł koryguje błędne rozumienie roli wyłączników różnicowoprądowych
w ochronie przeciwporażeniowej i błędy publikacji w wydawnictwach niektórych wydawców.
Życzę przyjemnej i owocnej 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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