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Spis treści

Od redakcji
Czasopismo nasze, mające już dość długą tradycję, wydajemy je
bowiem od roku 1991, począwszy od niniejszego numeru zmienia
nieco swój charakter. Przede wszystkim staje się ono czasopismem
ponadnarodowym, w którym Radę Programową stanowią znani
w świecie eksperci od szeroko rozumianej statystyki. Artykuły będą w nim jednak publikowane zarówno w językach obcych (angielski, niemiecki), jak i w języku polskim.
W „Śląskim Przeglądzie Statystycznym” nie tylko zamieszczamy artykuły zawierające oryginalne wyniki badań naukowych,
ale też otwieramy stałą rubrykę dotyczącą prezentacji sylwetek
statystyków i historii rozwoju myśli statystycznej. Zachęcamy
wszystkich autorów do publikacji w naszym czasopiśmie prac poświęconych popularyzacji statystyki jako nauki i jako metodologii
badań naukowych, a w szczególności w takich dziedzinach, jak
jakość życia, rozwój społeczny oraz ochrona środowiska naturalnego. „Śląski Przegląd Statystyczny” traktujemy także jako forum
wymiany myśli, doświadczeń i poglądów na temat myślenia statystycznego i jego roli w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw.

