Oferta czasopisma “Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” na 2019 rok
„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” to czasopismo skierowane do przedstawicieli przemysłu
spawalniczego w Polsce, a w szczególności:
 personelu spawalniczego w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 pracowników naukowych uczelni technicznych;
 producentów i dystrybutorów urządzeń spawalniczych, wyposażenia i materiałów dodatkowych.
W „Biuletynie Instytutu Spawalnictwa” publikowane są artykuły o charakterze naukowym
z dziedziny spawalnictwa i nauk powiązanych, opracowane zarówno przez pracowników
Instytutu Spawalnictwa, jak i pracowników spoza Instytutu, a także informacje o:
 nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych;
 pracach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i dokumentach publikowanych
przez tę organizację, dostępnych na terenie kraju jedynie w zbiorach Instytutu
Spawalnictwa;
 pracach Europejskiej Federacji Spawalniczej;
 problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Polskich Normach oraz o
Normach Europejskich;
 nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa;
 patentach z zakresu spawalnictwa i technik pokrewnych;
 konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych;
 wydarzeniach w życiu Instytutu Spawalnictwa;
 nowych książkach o tematyce spawalniczej.
„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” wydawany jest przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Nakład czasopisma to około 1000-1300 egzemplarzy.
“Biuletyn” jest dwumiesięcznikiem wydawanym w następującym cyklu:
 Nr 1 (styczeń/luty) – zamknięcie numeru: 11 stycznia; publikacja: 25 stycznia;
 Nr 2 (marzec/kwiecień) – zamknięcie numeru: 8 marca; publikacja: 25 marca;
 Nr 3 (maj/czerwiec) – zamknięcie numeru: 10 maja; publikacja: 27 maja;
 Nr 4 (lipiec/sierpień) – zamknięcie numeru: 8 lipca; publikacja: 26 lipca;
 Nr 5 (wrzesień/październik) – zamknięcie numeru: 9 września; publikacja: 27 września;
 Nr 6 (listopad/grudzień) – zamknięcie numeru: 8 listopada; publikacja: 26 listopada.
Zasady publikowania w Biuletynie Instytutu Spawalnictwa:
 Publikacja artykułów naukowo-badawczych: bez opłat;
 Publikacja materiałów o charakterze promocyjnym: wycena w zależności od objętości –
od 1000 – 1500 zł;
 Publikacja reklam (pełny kolor): cała strona – 2000 zł; 1/2 strony: 1300 zł;
 Umieszczenie krótkiej informacji na temat nowych wyrobów w rozdziale “Nowe
urządzenia i materiały” – bezpłatne dla klientów korzystających z innych, płatnych
publikacji.
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