Spoštovani bralci revije,
Z letom 2018 je prišlo v reviji Uporabna informatika Slovenskega društva INFORMATIKA do nekaterih sprememb. Sam sem prevzel vlogo glavnega urednika revije, tehnični urednik pa je postal dr. Slavko Žitnik.
Naj se najprej sam na kratko predstavim. Sem zaslužni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Svojo pot sem začel najprej na Institutu Jožef Stefan, kjer sem bil načelnik oddelka
za elektroniko. Kasneje sem postal pomočnik direktorja Iskre Delte, zadolžen za področje izobraževanja. Ves
čas svoje akademske kariere sem bil zaposlen najprej na Fakulteti za elektrotehniko in kasneje na Fakulteti
za računalništvo in informatiko. Bil sem 6 let prodekan za raziskovalno delo in 4 leta dekan. Več let sem tudi
predaval na Univerzi v Vidmu v Italiji. Bil sem nosilec ali sodelavec v različnih nacionalnih, pa tudi mednarodnih projektih. Moje strokovno področje je bilo najprej avtomatizacija industrijskih procesov in robotika,
kasneje pa uporaba IKT v izobraževanju. Bil sem član različnih mednarodnih združenj ali njihovih nacionalnih sekcij (IEEE, ACM Slovenija, CoLoS, HSci, EURASC). Občasno sem bil tudi član odborov ali predsednik
v nekaterih od teh združenj.
Povrnimo se k naši reviji. Poskušamo uvesti tudi nekaj sprememb v obliki in v vsebini revije. Z letošnjim
letom je revija postala spletna, tako kot njena sestrska revija Informatica, ki jo društvo objavlja v angleščini.
Prehod na novo obliko pomeni, da bodo na spletu objavljeni vsi prispevki v celoti, ne le njihovi povzetki.
Tudi samo upravljanje revije teče sedaj po istih postopkih, ki veljajo za revijo Informatica. V obeh primerih
uporabljamo mednarodno uveljavljeni sistem OJS (Open Journal Systems), ki ga v različnih jezikih uporablja
več kot 32000 revij. Sedaj ga imamo lokaliziranega tudi v slovenščino.
Novi koncept pomeni spremembo tudi v dostopnosti revije. Člani društva bodo o objavi novih številk
obveščeni po elektronski pošti. Imeli bodo prost dostop do vseh številk. Tiskani izvod bodo odslej prejemali
le naročniki revije in tiste fakultete slovenskih državnih univerz, ki imajo v programu informatiko ali računalništvo. Elektronska oblika revije je tudi bolj primerna za razne iskalnike na spletu pa tudi za brskanje na
lastnem računalniku.
Dostop bo spletnih številk revije bo na voljo članom društva, drugim bralcem pa bo omogočen šest mesecev po objavi vsake številke.
Poskušali bomo uvesti vsebine, ki bi revijo naredile še bolj uporabno in morda všečno. Trenutno ima revija
tri rubrike: znanstvene prispevke, strokovne prispevke in informacije. Elektronska oblika bi omogočala večjo
interaktivnost. Tako bi lahko na primer uvedli Pisma uredniku, seveda omejena na strokovno področje revije.
Lahko bi objavljali krajše prispevke z zanimivimi dosežki. Tipični članki v reviji obsegajo sedaj približno 10
strani, nova oblika pa bi lahko omogočala tudi krajše novice, dolge morda stran ali dve.
In ne nazadnje, elektronska oblika revije omogoča tudi uvajanje multimedijskih vsebin, na primer videoposnetkov, podobno kot to zasledimo na spletnih straneh raznih časopisov in revij. To bi lahko bili posnetki
s konferenc, z dogodkov ipd. Razmisliti velja tudi o novih možnostih objave oglasov, ki jih omogoča spletna
oblika revije. To je le nekaj neobvezujočih zamisli.
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Pa končajmo s stavki, s katerimi bi morali pravzaprav nagovor začeti. Uporabna informatika je in ostaja
edina slovenska revija, ki objavlja strokovne in znanstvene članke in tako prispeva k razvoju in ohranjanju
slovenskega strokovnega jezika na področju informatike, informacijsko komunikacijskih tehnologij. Skrb za
odličnost jezika potrjuje tudi z rednim objavljanjem izbora sestavkov iz spletnega terminološkega slovarja
Islovar.
To so naloge in včasih izzivi, ki jih lahko uresničimo z uredniškim odborom revije pa tudi skupaj z vami,
bralci.
Prof. dr. Saša Divjak, glavni urednik revije
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