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ANALITYKA - Kwartalnik poświęcony ludziom i problemom pracy laboratoryjnej. Pismo
przeznaczone zarówno dla chemików analityków, kadry kierowniczej laboratoriów, jak i dla
pracowników technicznych. Porusza najważniejsze i aktualne problemy, występujące w pracy
laboratoryjnej. W sferze naszych zainteresowań znajdują się laboratoria analityczne różnego typu,
pracujące w placówkach badawczych. Na łamach czasopisma można znaleźć prezentacje wiodących
laboratoriów krajowych, nowości w technice laboratoryjnej, opinie i artykuły dyskusyjne oraz anonse
i omówienia imprez targowych, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów itp. Zachęcamy
producentów, dystrybutorów aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prezentowania na łamach
naszego czasopisma nowości wprowadzanych na polski rynek. Zapraszamy serdecznie wszystkich
związanych z analityką chemiczną do szeroko rozumianej współpracy - do podzielenia się na łamach
kwartalnika „Analityka" swoimi spostrzeżeniami.
Redaktor Naczelny
Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo Malamut od 10 lat, specjalizuje się w publikacjach związanych z analityką
chemiczną.
Wydaje kwartalnik "Analityka" poświęcony ludziom i problemom w pracy laboratoryjnej. Pismo
przeznaczone jest zarówno dla chemików analityków, kadry kierowniczej laboratoriów, jak i dla
pracowników technicznych.
Pismo porusza najważniejsze i aktualne problemy, występujące w pracy laboratoryjnej. W sferze
naszych zainteresowań są laboratoria analityczne różnego typu, znajdujące się w placówkach
badawczych, zakładach przemysłowych, w ochronie środowiska, oraz w sieciowych laboratoriach,
takich jak WIOŚ, SANEPID itp.
Wydawnictwo wydaje również pozycje książkowe.
Od 2007 roku ukazały się:
●
●
●
●
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Selen - pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza
Spektrometria atomowa - możliwości analityczne
Metrologia chemiczna - sztuka prowadzenia pomiarów
Chemometria praktyczna - interpretuj wyniki swoich pomiarów
Specjacja chemiczna - problemy i możliwości
Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka

Wydawnictwo Malamut zajmuje się również obsługą firm w zakresie tworzenia wizerunku,
marketingu oraz materiałów reklamowych.
Na zlecenie Klienta tworzymy projekty od podstaw (opracowanie tekstów, korekta, fotografie, skład,
przygotowanie do druku oraz druk).
Organizujemy również sympozja i konferencje biorąc na siebie cały ciężar organizacyjny lub
wykonując prace związane z drukiem materiałów konferencyjnych, komunikatów, banerów itp.
Gwarantujemy realizację zleceń na najwyższym poziomie. Współpraca z najlepszymi operatorami dtp
oraz grafikami daje gwarancje, że każdy projekt będzie wykonany oraz dostosowany do Państwa
oczekiwań
więcej
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Wydawnictwo MALAMUT
ul. St. Kostki Potockiego 2G lok. 78, 02-954 Warszawa
tel. +48 22 842 65 72
NIP: 521-171-99-89
Redakcja czasopisma Analityka:
Piotr Bieńkowski
tel. kom. +48 604 27 36 27
e-mail:p.bienkowski@malamut.pl
Dział Marketingu i reklamy
Anna Pakieła
tel. +48 22 842 65 72
tel. kom. +48 606 330 955
e-mail: reklama@malamut.pl
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Informacje dnia: Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem
komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu
Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce
należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek
na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce
z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej
6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek na COVID-19, wśród
kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych
burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze
testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2
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