Szanowne Koleżanki i Koledzy
Członkowie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
Mija 95 rok działalności Naszego Towarzystwa. W minionym roku skupiliśmy się na
działalności statutowej, a przede wszystkim na naszych wydawnictwach: „Polish Journal of
Entomology / Polskie Pismo Entomologiczne”, „Wiadomości Entomologiczne / Entomological
News”, „Dipteron” i „Polish Entomological Monographs”.
Tych, którzy nie śledzą na bieżąco naszych wydawnictw informujemy, że „Polish Journal of
Entomology” utrzymał swoją wysoką pozycję wśród krajowych czasopism i aplikuje obecnie do
listy JCR.
Ten rok zamykamy wydaniem 87. tomu „Polish Journal of Entomology”, 37. tomu „Wiadomości
Entomologicznych”, 34. tomu „Dipterona” oraz 17. tomu „Polish Entomological Monographs”.
W roku 2019 wysokość składki członkowskiej pozostaje niezmieniona i wynosi 85 zł. W ramach
składki członkowie otrzymują prenumeratę „Wiadomości Entomologicznych”.
Przychylając się do sugestii naszych członków umożliwiamy prenumeratorom WE wybór wersji
drukowanej lub elektronicznej, co prosimy zaznaczyć przy wpłacie.
Wpłaty na prenumeratę wersji drukowanej WE przyjmowane będą jedynie do końca
marca 2019 roku.
Informujemy, że nadal będzie możliwa prenumerata wersji drukowanej „Polish Journal of
Entomology” w ramach podstawowej opłaty członkowskiej wynoszącej 85 zł. Prosimy o
wyraźne zaznaczenie na przelewach, że dotyczą one prenumeraty PJE.
Wpłaty na prenumeratę wersji drukowanej PJE przyjmowane będą do 15 marca 2019
roku.
Osoby, które chciałyby otrzymać w ramach rozszerzonej opłaty członkowskiej PJE i WE
proszone są o dokonanie w powyższym terminie wpłaty 150 zł (z zaznaczeniem jakiej wersji
WE dotyczy).
Członkowie, którzy zalegają z uiszczaniem składek zostają zawieszeni w swoich prawach. Mogą
oni powrócić do pełni praw członkowskich po opłaceniu zaległości (w przypadku wieloletnich
zaległości przynajmniej za ostatnie 3 lata).
Informacje o zaległych płatnościach można uzyskać u Skarbnika PTEnt., dr hab. Barbary
Osiadacz, e-mail: barbara.osiadacz@up.poznan.pl.
Opłaty członkowskie prosimy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Entomologiczne
ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań

PKO BP: 81 1020 4027 0000 1402 0433 6616
Przypominamy, że we wrześniu 2019 roku odbędzie się Zjazd i Konferencja Naukowa PTEnt.
Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej: http://www.pte.up.poznan.pl
Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/PTEntomol
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