
Miesi ęcznik „Radioelektronik”  
po półrocznej przerwie powraca do czytelników 

Zawieszony w czerwcu ubiegłego roku miesięcznik „Radioelektronik” powraca do 
czytelników. Działania w kierunku reaktywacji podjęło Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
z inicjatywy prezesa Jerzego Barglika. Pierwsze wydanie "Radioelektronika" w nowej wersji 
internetowej jest planowane na luty br. 

Pierwszy numer czasopisma - dwutygodnika "Radio-amator" - protoplasty współczesnego 
"Radioelektronika", ukazał się 25 września 1924 roku, a zatem tytuł moŜe poszczycić się 
ponad 80-letnią historią. NaleŜy do najstarszych pism technicznych wydawanych w Polsce. 
"Radio-amator" było pierwszym polskim czasopismem poświęconym radiofonii 
i radiokomunikacji, przeznaczonym dla szerokiego kręgu odbiorców. 

W okresie powojennym, pierwszy numer „Radioamatora” ukazał się w roku 1948. Z punktu 
widzenia tematyki była to kontynuacja czasopism przedwojennych, ale nie nawiązywano do 
przeszłości i wprowadzono odrębną numerację roczników. W roku 1961 zaczęto wydawać 
„Radioamator i Krótkofalowiec” - pismo łączące tematykę radiową z krótkofalarstwem. 

W latach siedemdziesiątych nastąpiła zmiana tytułu, wprowadzono nową nazwę – 
„Radioelektronik”. Ten stan utrzymał się do roku 1991. W tymŜe roku wydawca 
„Radioelektronika” zamierzał rozpocząć wydawanie nowego, oddzielnego pisma o nazwie 
„Audio-HiFi-Video”, ale w wyniku podjętej decyzji połączono te dwa tytuły i powstał 
„Radioelektronik Audio-HiFi-Video”. Okazało się, Ŝe powstało pismo bez wyraźnego 
charakteru. Spowodowało to m.in. odpływ środków finansowych. W tej sytuacji ówczesny 
wydawca zdecydował się zamknąć wydawanie czasopisma, nr 6/2009 był ostatnim 
wydawanym numerem „Radioelektronika Audio Hi-Fi Video”. 

Jeszcze w roku 2009, w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, zdecydowano o reaktywacji 
znanego czasopisma dla elektroników, tym razem w wersji elektronicznej. Decyzja władz 
SEP, o reaktywacji jest zgodna z oczekiwaniami członków Stowarzyszenia. 

Głównymi zamierzeniami SEP w zakresie reaktywacji będą m.in.: 
- odbudowa utraconej pozycji miesięcznika "Radioelektronik" na rynku, 
- zachowanie ciągłości i tradycji miesięcznika "Radioelektronik" w formie budowy 

i utrzymania aktywnego portalu internetowego http://www.radioelektronik.pl, 
- wsparcie działalności SEP przez wykorzystanie portalu http://www.radioelektronik.pl 

do promocji celów i osiągnięć SEP w dziedzinie szeroko rozumianej radioelektroniki, 
- pobudzanie rozwoju rynku branŜy elektronicznej. 

 
Źródło informacji: Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) 
 


