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CASOPISU

Prvým císlom tohto rocníka sa delí náš Strojnoelektrotechnický casopis na dve casti:
Strojnícky casopis a Elektrotechnický casopis. Toto je prvé císlo Elektrotechnického casopisu, ktorý bude vychádzat 6 krát do roka v rovnakom rozsah,! císiel ako doteraz.
Na tomto mieste je dobre zastavit sa a uvedomit si, aký kus cesty sme ušli za pomerne
krátky cas. Tento rocník casopisu je desiaty, ale v skutocnosti jestvuje náš casopis ako
vedeckotechnický casopis len 5 rokov od založen ia Slovenskej akadémie vied. Od zaciatku
sa redakcná rada usiluje o to, aby mal casopis skutocne vedeckú úroven a aby riadne plnil
svoje úlohy v odbore elektrotechniky. Letmý pohlad do prvých císiel z roku 1953 a do posledného rocníka 1958 dokazujú, že sa nám už velmi vela podarilo. Vytvorili sme tribúnu pre
vedeckých pracovníkov v odbore strojníctva a elektrotechniky a kedže ide väcšinou o mladých
pracovníkov, pokúšame sa zvýšit aj hodnotu ich písomného prejavu. Snažíme sa presvedcit
našich autorov, že dobrý odborný clánok je krátky, výstižný a že neobsahuje historický
a iný balast. Matematické odvodenie patrí do clánku len vtedy, ak je duševným plodom
autora, alebo je nevyhnutné na vysvetlenie niektorého javu. Aj v budúcnosti budeme pokracovat na tejto výchovnej ceste a budeme hladiet, aby lektori a redakcná rada ešte výraznejšie
zasahovali do rozsahu a štylizácie našich clánkov.
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Casopis si pomaly získava meno v elektrotechnickom svete, o jeho clánkoch sa referuje
v našich i cudzích casopisoch, treba však ešte vela vykonat, než sa splnia naše ambície
vytvorit casopis, ktorý sa cestne zaradí do známej skupiny elektrotechnických casopisov,
ktoré pravidelne študujú vedeckí a technickí pracovníci na celom svete. Podla iniciatívnych
návrhov citatelov zavedieme niektoré nové rubriky v casopise, ako zprávy, patentov ú
hliadku a diskusie o uverejnených clánkoch. Chceme, aby jednotlivci i závodné skupiny
elektrotechnikov diskutovali o našich pôvodných clánkoch a dávali nám i autorom podnety
na zlepšenie našej práce. Niektorým želaniam našich citatelov, ako napr. zavedenie dokumentacnej rubriky, nemohli sme vyhoviet s ohladom na rozsah a charakter nášho casopisu.
Tešíme sa, že sa náš casopis stane verným sprievodcom všetkých slovenských elektrotechnikov, že ho budú pravidelne cítat' v Ceských zemiach i v cudzine.
Hlavný redaktor
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