Ljubljana, 12.avg.2010
REVIZIJA POJMOVNIKA JEDRSKE TEHNIKE IN VARSTVA PRED SEVANJI
Ožji uredniški odbor je v obdobju od decembra 2009 do julija 2010 pregledal vsa obstoječa
gesla v Pojmovniku in jih razvrstil v štiri skupine:
- recenzirana
- problemi
- črtani pojmi
- novi predlogi
Recenzirana je najštevilčnejši nabor gesel. V njem so tista gesla, ki so bodisi nespremenjena,
bodisi smo se uskladili glede predlaganih popravkov. Popravljena gesla in/ali opisi so
označeni z rdečo barvo. Gornji indeks 1, 2 ali 3 pomeni, da se ista beseda pojavlja večkrat,
vendar z različnimi pomeni.
Problemi vsebujejo gesla, za smo menili, da sicer sodijo v pojmovnik, vendar nismo našli
povsem ustreznega prevoda in/ali opisa gesla.
Črtani so pojmi, ki so se bodisi ponavljali, bodisi iz drugih razlogov menimo, da ne sodijo v
pojmovnik. Razlog črtanja je naveden za vsako geslo posebej.
Novi predlogi vsebujejo gesla, ki jih doslej še ni bilo v pojmovniku. Ker so pri nekaterih
opisi še zelo lapidarni, pri nekateri predlogih pa je vprašljivo, ali so dovolj specifično
"jedrski", da sodijo v Pojmovnik, smo zaenkrat vse nove predloge pustili ločene od
dosedanjih gesel.
Gesla niso razvrščena po abecedi, temveč po pripadajoči številki iz obstoječe baze (ID#). Tak
vrstni red žal otežuje iskanje, po drugi strani pa je včasih dobrodošlo, da so gesla iz istega
vsebinskega sklopa uvrščena skupaj. Kakorkoli, sprememba vrstnega reda bi bila
problematična, ker se pri popravkih pogosto sklicujemo na ID# nekega drugega gesla.
Svoje popravke, komentarje, predloge za nova gesla, rešitve "problemov", razloge za nečrtanje posameznih gesel... prosim pošljite po elektronski pošti na naslov igor.jencic@ijs.si.
Lahko me tudi pokličete na telefon 01/588-5247. Prosim, da pri popravku ali komentarju
gesla navedete tudi njegovo ID#.
Pripombe nameravam zbirati do konca oktobra, potem pa bomo Pojmovnik tehnično uredili
za izdajo v knjižni ter elektronski obliki.
Igor Jenčič
urednik Pojmovnika
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