
SIGMA-NOT 

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej 
Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. 
Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - 
liczy sobie 150 lat.  

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. 
Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych 
tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich 
kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące 
ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych 
problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń 
gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.  

-  Jeśli po wpisaniu kodu  pojawi się odmowa  dostępu  - oznacza to, że baza jest używana przez inną 
osobę. Po wyjściu z bazy - dla nowego użytkownika konto aktywne może być po upływie 20 minut 
-  baza daje dostęp do pełnych tekstów czasopism z wyjątkiem dwóch najnowszych numerów. Archiwa 
od 2004 roku 

Tytuły prenumerowane przez bibliotekę: 

1.Atest – Ochrona Pracy 
2. Aura. Ochrona Środowiska 
3. Chłodnictwo  
4. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, 
Wentylacja  
5. Dozór Techniczny  
6. Elektronika–Konstrukcje, 
Technologie, Zastosowanie  
7. Gaz, Woda i Technika Sanitarna   
8. Gospodarka Mięsna  
9.Gospodarka Wodna  

 

10.Hutnik. Wiadomości Hutnicze 
11.Inżynieria Materiałowa   
12.Materiały Budowlane  
13.Ochrona Przed Korozją  
14.Opakowanie  
15.Problemy Jakości  
16.Przegląd Elektrotechniczny  
17.Przegląd Gastronomiczny  
18.Przegląd Geodezyjny  
19.Przegląd Papierniczy  

  20.Przegląd Piekarski i Cukierniczy 

21.Przegląd Techniczny  
22.Przegląd Telekomunikacyjny  
23.Przegląd Włókienniczy  
24.Przegląd Zbożowo-Młynarski  
25.Przemysł Chemiczny  
26.Przemysł Fermentacyjny i 
Owocowo-Warzywny  
27.Przemysł Spożywczy  
28. Technologia i Automatyzacja 
Montażu 
29.Rudy i Metale Nieżelazne  
30.Wiadomości Elektrotechniczne  

 

Adres strony wydawnictwa: http://sigma-not.pl/home.do 

UWAGA! 

Uzyskanie dostępu do pełnych tekstów artykułów wymaga kodów dostępu, które można uzyskać osobiście  

w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej ZUT oraz w Bibliotekach Wydziałowych lub mailowo, pisząc 

na adres oin@zut.edu.pl z domeny @zut.edu.pl 
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