Szanowni Państwo,

Ze względu na nieprzystępną formę Norm Europejskich oraz ogromną objętość poszczególnych ich
części, która zraża do wykorzystywania EUROKODÓW w praktyce zawodowej, a także mając na względzie
konieczność zapewnienia niezawodności obiektów/konstrukcji budowlanych, Redakcja i Rada Programowa
miesięcznika BUILDER postanowiły opracować i wydać serię praktycznych ZESZYTÓW i przekazać ją
pracowniom projektowym, firmom wykonawczym, wydziałom inżynierskim wyższych uczelni technicznych
(budownictwo i architektura) w całej Polsce oraz wszystkim zainteresowanym inżynierom podczas
Międzynarodowych Targów BUDMA 2011 w Poznaniu.
Terminy wydania:
1. ZESZYT – Podstawy projektowania konstrukcji. Oddziaływania na konstrukcje.
Projektowanie konstrukcji stalowych – LISTOPAD 2010
2. ZESZYT – Projektowanie konstrukcji żelbetowych – GRUDZIEŃ 2010
3. ZESZYT – Projektowanie konstrukcji murowych – STYCZEŃ 2011
Do współpracy i wsparcia naszego przedsięwzięcia serdecznie zapraszamy Państwa w imieniu
Redakcji, Rady Programowej miesięcznika Buildera oraz autorów i recenzentów, którzy należą do grona
najwybitniejszych specjalistów w swoich dziedzinach i są uznanymi autorytetami w zakresie projektowania
obiektów/konstrukcji budowlanych.
Z wyrazami szacunku

mgr inż. Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

prof.zw.dr hab. inż. Kazimierz Szulborski
Przewodniczący Rady Programowej,
Kierownik Katedry Projektowania Konstrukcji
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,
Wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

prof.dr hab.inż. Leonard Runkiewicz
Członek Rady Programowej,
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Techniki Budowlanej,
Wykładowca Wydziału Inżynierii Lądowej
Politechniki Warszawskiej
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EUROKODY są zestawem Norm Europejskich (EN) podających zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym.W Polsce
obowiązują od marca 2010 roku.

Reklamy:
Patrycja Sokół - 507 175 804; sokol@pwbmedia.pl
Monika Brojek - 507 175 213; brojek@pwbmedia.pl
Anna Wiśniewska - 507 175 290; wisniewska@pwbmedia.pl
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Celem publikacji EUROKODY – ZESZYTY EDUKACYJNE BUILDERA jest ułatwienie przyswojenia wiedzy
na temat projektowania obiektów/konstrukcji budowlanych według Norm Europejskich szerokiej grupie
zainteresowanych inżynierów budownictwa, pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze
obiektów/konstrukcji budowlanych.

Projektowanie Konstrukcji Budowlanych Według Eurokodów

Pakiety sponsorskie:
Danuta Burzyńska - 507 175 701; burzynska@pwbmedia.pl
Dominik Suwiński - 507 175 702; suwinski@pwbmedia.pl

EUROKODY

Wszystkich zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu
prosimy o kontakt:

