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Ventil je znanstveno-strokovna revija in
objavlja prispevke, ki obravnavajo razvojno in
raziskovalno delo na Univerzi, inštitutih in v
podjetjih s področja fluidne tehnike, avtomatizacije in mehatronike. Revija želi seznanjati
strokovnjake z dosežki slovenskih podjetij, o
njihovih izdelkih in dogodkih, ki so povezani z
razvojem in s proizvodnjo na področjih, ki jih
revija obravnava. Prav tako želi ustvariti povezavo med slovensko industrijo in razvojno in
raziskovalno sfero ter med slovenskim in svetovnim proizvodnim, razvojnim in strokovnim
prostorom. Naloga revije je tudi popularizacija
področij fluidne tehnike, avtomatizacije in
mehatronike še posebno med mladimi. Skrbi
tudi za strokovno izrazoslovje na omenjenih
področjih.
Revija Ventil objavlja prispevke avtorjev
iz Slovenije in iz tujine, v slovenskem in angleškem jeziku. Prispevkom v slovenskem jeziku
je dodan povzetek v angleščini, prispevki
v angleščini pa so objavljeni z daljšim povzetkom v slovenskem jeziku. Člani znanstveno
strokovnega sveta so znanstveniki in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Revijo pošiljamo
na več naslovov v tujini in imamo izmenjavo z
drugimi revijami v Evropi. Revija je vodena v
podatkovni bazi INSPEC.
Štiriindvajsetletno izhajanje revije Ventil
pomeni, da je v prostoru neprecenljiva za
razvoj stroke. Uredništvo si skupaj z znantveno
strokovnim svetom prizadeva za visokokvalitetno raven in relevantnost objav, ki bosta v
prihodnosti vse napore usmerila v to, da bo
kvalitetna raven še višja. V ta namen vključuje
v znantveno strokovni svet priznane znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake, ki s svojim
znanjem vspodbujajo vsak na svojem področju
objavljanje rezultatov razvojnega in raziskovalnega dela. Uredništvo spremlja razvoj stroke in
znanstveno raziskovalno delo doma in vtujini
preko konferenc, delavnic in seminarjev ter z
izmenjavo tuje periodike.
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Revija je priznana v tujini, še posebno na področju fluidne tehnike, kar želimo doseči tudi na
področju mehatronike in avtomatizacije. Preko
objav v reviji se promovirajo dosežki slovenske
znanosti in industrijske proizvodnje. Revija je
in bo tudi v prihodnje prostor za predstavljanje
kvalitetnih razvojnih in raziskovalnih dosežkov
slovenske industrije in raziskovalne sfere na
področju fluidne tehnike, avtomatizacije in
mehatronike.
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