Drodzy Czytelnicy,
BJJĆ może będziecie

czytali opublikowane w l)Jm numerze „listy otwarte". Wyznaję, że
poruszyła mrzie treść tych listów. Zwłaszcza pierwszego. autorstwa Redaktora
prowadzącego „Elektroinfo". List ten najpierw zawiera rady: jak redagować czasopismo
ij'akżch listów i recenzji nie należ)) publikować. Sugeruj·e, że publikacj·a recenzj'i książki,
której·j·estwspółautorem, nastąpiła bez sprawdzenia „merytorJJki". Zarzuca, że w recenzji
jest więcej· obelżywych słów pod adresem autorów aniżeli uwag merytorycznych i nie wie
j'ak rozztmieć opublikowanie takiej recenzji.
Te i inne poglądy Autora „listtt otwartego" odrzitciłem w swej· odpowiedzi. Godzi się
j'ednakdodać, że INPEjestczasopismem w zasadzie naukowo-technicznJ;m, ale siłą rzeczy
także publicystycznJJm. Publikowana w nint tematyka obejmuje treści prezentujące,
interpretU)·ące i polemiczne. Jedną z form są recenzje.
Autor „listu otwartego" zdaj·e się nie rozumieć, że recenzent ma prawo do sądów
wartościttjących, kryryki i osobisrych poglądów. Myli się, Stlgerując, że recenzja została
opublikowana bez sprawdzenia „merytoryki ". Przeczy temu odpowiedź na „list otwarty",
opublikowana z konieczności i bez satysfakcji.

Zamówienie na prenumeratę i zamieszczenie reklam przyjmuje Redakcja INPE pocztą,
e-n1ailem lub faxem. W zamówieniu należy podać nazwę, adres, tel. kontaktowy i NIP zan1awiającego
(płatnika), adres odbiorcy czasopisma oraz zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu
zamawtąJącego.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Redakcja dokonuje wysłaniem faktury faxem, a realizację
zamówionej prenumeraty - po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty należności przez nasz bank (wyciąg
bankowy) lub kserokopii dokonania wpłaty przez zamawiającego.
Archiwalne numery Miesięcznika INPE i zeszyty „Podręcznika INPE dla elektryków" można nabyć
w siedzibie COSiW SEP w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14A IIlp. oraz w Zakładzie Wyd_awniczym INPE
w Bełchatowie, ul. Kalinowa 5, albo zamówić w redakcji INPE faxem, e-mailem, listow11ie bądź
telefonicznie.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania
i skracania tekstów. Przedruk z miesięcznika INPE jest możliwy wyłącznie po otrzymaniu pisemnej
zgod)· Redakcji.
Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane. Opinie zawarte w artykułach zwłaszcza
polemicznych lub prezentujących osobiste poglądy autorów, nie muszą być podzielane przez Redakcję.
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