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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Przegląd Elektrotechniczny 
Ukazał się drukiem numer 6/2012 „Przeglądu Elektro-
technicznego” – najstarszego czasopisma stowarzysze-
niowego wydawanego począwszy od roku 1919, przy 
czym warto zauważyć, że pierwszy numer 
miesięcznika pojawił się na rynku wydawniczym 
jeszcze przed Zjazdem Założycielskim Stowarzyszenia 
Elektrotechników Polskich. Jak wiadomo, obecnie 
czasopismo to znajduje się na prestiżowej liście 
filadelfijskiej i posiada tzw. impact factor = 0,242 oraz 
13 punktów w klasyfikacji polskiego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Zachęcając do lektury najnowszego „Przeglądu 
Elektrotechnicznego” zauważmy imponującą objętość 
bieżącego numeru czasopisma: 364 strony formatu A4! 
Zamieszczono w nim 80 artykułów o bardzo różno-
rodnej tematyce ze wszystkich działów elektryki, przy 
czym znakomita większość prac napisana jest w języku 
angielskim. W dziale „Nowe książki” prof. Roman 
Barlik z Politechniki Warszawskiej opublikował 
jednostronnicowe omówienie pracy prof. Romana 
Morawskiego zatytułowanej „Etyczne aspekty działal-
ności badawczej w naukach empirycznych” – książki 
wydanej nakładem Uniwersytetu Warszawskiego. Już 
po raz czternasty na wewnętrznej stronie tylnej okładki 
miesięcznika można znaleźć Kącik SEP zawierający 
tym razem informacje ze Szczecina na temat inaugu-
racji roku prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz 
z Bydgoszczy o kolejnej edycji Olimpiady 
„Euroelektra”. Pojedyncze numery miesięcznika 
dostępne są w sklepach „EMPIK”. Można je także 
zamawiać drogą elektroniczną wysyłając e-maila 
z zamówieniem na adres kolportaż@sigma-not.pl.  

Krótko   
• Po konsultacjach uzgodniony został ostatecznie 

tekst porozumienia o współpracy pomiędzy Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa a stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi. Tekst porozumienia opa-
trzony datą 15 czerwca 2012 r. podpisał ze strony 
Izby prezes Rady Krajowej PIIB Andrzej Dobrucki, 
a ze strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
prezes SEP prof. Jerzy Barglik. Podpisy pod 
dokumentem złożyli także prezesi innych stowa-
rzyszeń: Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Sanitarnych, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników RP, Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa, 
oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Wodnych i Melioracyjnych. Przypomnijmy przy tej 
okazji, że w dniach 6 – 7 lipca 2012 r. w Hotelu 
„Novotel” w Warszawie odbędzie się Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

• W dniu 18 czerwca 2012 r. w Sali Prezydialnej Domu 
Technika NOT w Katowicach przy ul. Podgórnej 
4 odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Zagłębia 
Węglowego SEP. Obradom przewodniczyła prezes 
Oddziału Kol. Teresa Skowrońska. Podsumowano 
przebieg VII Katowickich Dni Elektryki, które odbyły 
się w dniach 28 - 30 maja 2012 r., a także omówiono 
plan i terminarz zebrań Zarządu Oddziału do końca 
bieżącego roku.  

• Prezes SEP prof. Jerzy Barglik przesłał list gratula-
cyjny do Kol. Stanisława Krakowiaka z okazji 
pięknego jubileuszu 90-lecia urodzin. Ad multos 
annos Drogi Jubilacie!  

• Dziś w Klubie Technika w Nowej Hucie odbędzie się 
miła uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
członka honorowego SEP, wielokrotnego prezesa 
Oddziału Kol. Stanisława Szeligi. 
Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu Zarząd 
Główny SEP zaakceptował złożony w tej sprawie 
wniosek i nadał Oddziałowi Nowohuckiemu SEP 
imię Stanisława Szeligi. Na uroczystości odsłonięcia 
tablicy i wieczorze wspomnień ZG SEP będzie 
reprezentował wiceprezes SEP Kol. Jan Strzałka. 
Relacja z tej miłej uroczystości ukaże się w jednym 
z kolejnych Infosepików. 

• Wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz będzie 
reprezentował Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
podczas odbywającego się w dniach 21-23 czerwca 
2012 r. w Szczyrku VII Forum Pomp.  

• Na prośbę organizatorów z Fundacji Zielony Feniks 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, podobnie jak 
w latach poprzednich, objęło patronat nad 
odbywającym się w Polkowicach w dniach 21-22 
września 2012 r. IV Forum Ekoenergetycznym. 
Podczas Forum przewidziane jest wystąpienie 
wiceprezesa SEP Kol. Stefana Granatowicza.  

• Zakład Usług Technicznych Rady Stołecznej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT organi-
zuje Ogólnopolski Konkurs „Laur Innowacyjności” 
o nagrodę imienia Stanisława Staszica. Termin 
zgłoszeń upływa 15 listopada 2012 r. Zachęcamy do 
zapoznania się z regulaminem konkursu i do 
zglaszania kandydatów do tego wyróżnienia. Szerszą 
informację można znaleźć na głównej stronie 
internetowej SEP w zakładce „Aktualności”. 

Kolejne Infosepiki 
W czerwcu 2012 r. ukaże się jeszcze osiem numerów, 
ostatni z nich oznaczony w piątek 29 czerwca 2012 r. 
Potem przerwa wakacyjna, choć w sierpniu ukaże się 
pojedynczy numer specjalny Infosepika. Wznowienie 
wydawania dziennika internetowego nastapi po wakacjach, 
w poniedziałek 3 września 2012 r.  
Zapraszamy do lektury i do nadsyłania materiałów! 


