Od ·Redakcji
B iuletyn "Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych" ma zapewnić łatwo dostępną, szybką i systematyczną informację o zmianach norm
i przepisów w zakresie szeroko rozumianej elektryki, ich wycofaniu,
ustanowieniu nowych i ogłaszaniu projektów norm.
W pierwszych numerach zamieszczono wykazy norm uznanych pzez
Ustawę o normalizacji [1 O] za Polskie Normy w dniu jej wejścia w życie, a
także norm branżowych. Będą one uzupełniane w następnych numerach
normami ustanowionymi, czy też anulowanymi po tej dacie. W wykazach,
normy zostały opatrzone ważnymi dla Czytelnika informacjami szczegóło
wymi , które dają odpowiedź na pytania: czy norma jest obowiązuąca, od
kiedy i w jakim zakresie?, czy po jej ustanowieniu były wprowadzane
zmiany i gdzie je znaleźć?, czy norma zawiera postanowienia norm i
dokumentów międzynarodowych oraz europejskich i jaki jest stopień
zgodności z nimi? Zachowując schemat klasyfikacyjny Polskich Norm i norm
branżowych wykazy zostały sporządzone działami. Oprócz zamieszczonego
w tym numerze działu "Energetyki i elektrotechniki" w następnych numerach
będą publikowane wykazy Polskich Norm i norm branżowych z
działu
"Elektroniki, telekomunikacji i informatyki", a także wybranych z innych
działów jak np. budownictwo elektroenergetyczne, przyrządy i urządzenia
pomiarowe elektroniczne, regulacja, automatyka i telemechanika, przyrządy
do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych, elektryczny sprzęt
użytku domowego i inne.
Informacje
o szeroko rozumianych przepisach elektrycznych będą
przede wszystkim obejmowały akty prawne wykonawcze do obowiązującej
od 01.01.1995 r. Ustawy - Prawo budowlane i przygotowywanej Ustawy Prawo energetyczne. Będą one zamieszczane sukcesywnie już w
najbliższych numerach.
Odpowiedzi na listy Czytelników i komentarze do norm i przepisów
będą opracowywane przez Centralną Kqmisję Norm, Przepisów i Jakości
SEP we współpracy z Polskim Komitetem Norm i odpowiednimi Resortami.
Biuletyn jako czasopismo aperiodyczne będzie wydawany z częstotliwoś
cią odpowiednią do potrzeb, co powinno zapewnić systematyczny dopływ
informacji i spełnić oczekiwania Czytelników.
Jako czasopismo
wewnątrzstowarzyszeniowe
jest dostępny tylko dla członków SEP
zwyczajnych i wspierających. Prenumeratę przyjmują Oddziały SEP w
całym kraju, a także od zamawiających co najmniej 1O egzemplarzy Redakcja Biuletynu.

