Międzynarodowy Dzień Elektryka – 10 czerwca 2020 roku

10 czerwca, począwszy od 1986 roku obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Elektryka. Dzień ten jest świętem
wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów
zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także
przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Międzynarodowy Dzień Elektryka został ustanowiony przez
Zarząd Główny SEP w porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Elektryków i Elektroników Francuskich w dniu 27 czerwca 1985
roku na pamiątkę 150 rocznicy śmierci znakomitego uczonego
André Marie Ampère’a (1775-1836) francuskiego fizyka i
matematyka uważanego dziś za twórcę podstaw
elektrodynamiki, która jest podstawą szeroko pojętej
elektrotechniki. To od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natężenia prądu elektrycznego.
Inicjatorem ustanowienia Dnia i jego obchodów był Jacek Szpotański (1927-2019) – zasłużony
działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich i jego prezes w trzech kadencjach. Inicjatywa SEP
spotkała się z życzliwym zainteresowaniem elektryków europejskich. Na wniosek SEP Konwencja
Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Elektryków EUREL w 2001 roku zaleciła swoim
organizacjom członkowskim, aby obchodziły 10 czerwca jako Międzynarodowy Dzień Elektryki.
Tegoroczne obchody, z uwagi na epidemie, Zarząd Główny SEP postanowił zorganizować w
formie wideokonferencji w przestrzeni wirtualnej – w Internecie. Organizatorami wydarzenia
będą: Zarząd Główny SEP, Oddział Poznański SEP oraz Biuro SEP.
W bogatym programie obchodów przewidziano referaty merytoryczne autorów polskich i
zagranicznych z Francji i USA, przedstawiające wybrane aktualne problemy elektryki w aspekcie
badawczym i edukacyjnym. W tym roku przypada 200-lecie epokowego odkrycia efektu
magnetycznego prądu elektrycznego przez Hansa Christiana Oersteda (1777-1851).
Eksperymenty przeprowadzone w kwietniu 1820 należą do najbardziej pamiętnych w całej historii
nauki. Ważnym wydarzeniem MDE jest prezentacja sylwetki patrona SEP 2020 roku - prof. Józefa
Węglarza. W trakcie Dni ogłoszone będą wyniki dwóch konkursów: na najaktywniejsze koło SEP i
prof. M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł w prasie technicznej SEP oraz wyniki Olimpiady
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA.
Tegoroczne obchody MDE uświetni uroczysty koncert „Najpiękniejsze arie, duety i piosenki dla
elektryków w dniu ich święta” - w wykonaniu artystów z Europejskiej Fundacji Promocji Sztuki
Wokalnej.
Wydarzenie jest dedykowane członkom i sympatykom SEP oraz EUREL - Europejskiej Konwencji
Narodowych Stowarzyszeń Elektryków. Do udziału w tej formie obchodów Dnia zaproszono
posłów i senatorów elektryków, przedstawicieli Ministerstw Aktywów Państwowych, Nauki i
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Szkolnictwa Wyższego, oraz Rozwoju, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego,
Komitetów i Instytutów PAN, władze Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT,
uczelni wyższych i szkół średnich zawodowych oraz innych instytucji i organizacji.
Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Elektryka

-

tu link do strony wydarzenia z programem i formularzem rejestracyjnym.
Click here to read invitation in English
Click here to read programme of the event in English

Prezes SEP

Piotr Szymczak
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