
INFORMACJE PRAKTYCZNE

Francuskie towarzystwa naukowe (1)

Ważną rolę w życiu naukowym współczesnego rozwiniętego państwa odgrywają towarzystwa i
stowarzyszenia  naukowe.  We  Francji,  w  oparciu  o  postanowienia  ustawy  z  1901  r.  o
stowarzyszeniach,  takich  organizacji  istnieje  wiele,  niektóre  z  nich  skupiają  tysiące
najwybitniejszych  badaczy  danej  specjalności  i  prowadzą  imponującą  działalność  badawczą,
organizacyjną,  wydawniczą  i  popularyzatorską.  Odpowiadając  na  praktyczne  zapotrzebowanie
informacyjne  środowisk  naukowych  w  Polsce,  rozpoczynamy  specjalny  cykl  opracowań.
Prezentacja  wybranych  towarzystw,  reprezentujących  różne  dziedziny  nauki,  zawiera
podstawowe, naszym zdaniem, najważniejsze informacje praktyczne, pozwalające zorientować się
w  zadaniach  i  charakterze  działalności,  a  przy  tym  umożliwiające  bezpośredni  kontakt  z
zarządami  i  biurami.  Dane  zostały  uporządkowane  według  następującego  klucza:  I  -  data
założenia  i  liczba  członków;  II  -  cele  działalności  (statutowe);  III  -  rodzaje  działalności,
członkowie zarządu, adresy.

Association Aéronautique et Astronautique de France (AAAF)
I. Założone w 1971, liczy 1600 członków.
II. AAAF ma na celu: zgromadzenie osób fizycznych i moralnych zainteresowanych aeronautyką
lub przestrzenią z racji wykonywanego zawodu (inżynierowie i technicy, badacze,  studenci i ich
profesorowie), z racji współpracy technicznej (dostawcy i użytkownicy specjalistycznego sprzętu),
z  racji zainteresowań;  stworzenie  trybuny wymiany doświadczeń  i reprezentacji  wobec innych
technicznych towarzystw francuskich i międzynarodowych. 
III. Organizuje ok. 10 kongresów rocznie, wieczorne wykłady i "debaty przy obiedzie".
Publikacje: miesięcznik «Lettre de l'AAAF», ok. 10 CD o tematyce technicznej rocznie.
___________________
Prezydent: Michel Scheller
Sekretarz gen.: Gérard Laruelle
Skarbnik: Olivier Dumas
___________________
61, avenue du Château - 78480 Verneuil-sur-Seine
tel.: (00331) 01 39 79 75 15 - fax: (00331) 39 79 75 27
e-mail: sekr.exec@aaaf.asso.fr - adres internetowy: http://www.aaaf.asso.fr

Association des Médiévistes Anglicistes de l'Enseignement Supérieur (AMAES)
I. Założone w 1969, liczy 100 członków.
II. Ma na celu wspieranie i zachęcanie do studiów nad angielskim Średniowieczem.
III.  Organizuje  raz  na  miesiąc  seminarium  i  kolokwia;  opiekuje  się  zbiorami  dotyczącymi
Średniowiecza w Bibliotece Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne.
Publikacje: Biuletyn (3 razy na rok), jedna książka rocznie (teza lub akta z kolokwium). 
___________________
Prezydent: André Crépin
Sekretarz gen.: Hélène Dauby
Skarbnik: Michèle Pinson
___________________
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Université de Paris IV UFR Anglais Médiévistes Anglicistes
1, rue Victor Cousin - 75230 Paris cedex 05 
adres internetowy: http://www.amaes.paris4.sorbonne.fr

Association Française d'Etude des Sols (AFES)
I. Założone w 1934, liczy 480 członków; należy do Międzynarodowej Unii Nauki o Ziemi.
II.  AFES ma na celu  promocję i rozwój nauki o ziemi we wszystkich możliwych aspektach ich
wykorzystania  i  środków;  stworzenie  wspólnego  forum dla  wspólnoty  naukowej  i  technicznej
związanej  z  nauką  o  ziemi;  rozwijój  kontaktów  międzynarodowych;  inicjowanie  i  wspieranie
badań, a także  upowszechnianie stosowania ich wyników. 
III. Organizuje kongres "Narodowe Dni Nauki o Ziemi" (co 18 miesięcy), Dni regionalne, zebrania
tematyczne.
Publikacje: kwartalniki «Etude et gestion des sols» i «La Lettre», dostępne także w internecie. 
___________________
Prezydent: Daniel Tessier
Sekretarz gen.: Micheline Eimberck
Skarbnik: Pierre Faivre
___________________
Avenue de la Pomme au Pin, BP 20619 - 45166 Olivet
tel.: (00332) 38 41 78 87 - fax: (00332) 38 41 78 69
e-mail: afes@orleans.inra.fr - adres internetowy: http://www.inra.fr/internet/hebergement/afes

Association Française d'Etudes Américaines (AFEA)
I. Założone w 1967, liczy 605 członków.
II.  Stowarzyszenie  ma  na  celu  budowę  kontaktów  pomiędzy  specjalistami,  pedagogami  i
badaczami  problematyki  północno-amerykańskiej,  rozwój  badań  oraz  udział  w  kształceniu
specjalistów w tej dziedzinie.
III. Organizuje doroczny kongres tematyczny, Dni informacyjne oraz 2-3 konferencje naukowe
rocznie.
Publikacje:  kwartalnik  «Revue  Française  d'Etudes  Américaines»  oraz  elektroniczny  przegląd
studiów amerykańskich «TransatlanticA».
___________________
Prezydent: Michel Granger
Sekretarz gen.: Nathalie Dessens
Skarbnik: Annick Cizel
___________________
Institut du Monde Anglophone - 5, rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris
e-mail: dessens@univ-tise2.fr - adres internetowy: http://afea.univ-savoie.fr/index.html

Association Française d'Etudes Canadiènnes (AFEC)
I.  Założone  w  1976,  liczy  420  członków.  Jest  to  "luźna  federacja  18  Centrów  Studiów
Kanadyjskich" we Francji; członek Międzynarodowej Rady Studiów Kanadyjskich.
II. Celem AFEC jest promocja studiów kanadyjskich we Francji oraz wspieranie rozwoju badań
interdyscyplinarnych nad Kanadą.
III.  Organizuje  doroczne  kongresy  międzynarodowe  i  kolokwia,  letnie  seminaria;  przyznaje
stypendia na udział  w seminariach i badaniach oraz nagrody za najlepszą pracę dyplomową w
dziedzinie studiów kanadyjskich.
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Publikacje:  «Etudes  canadiennes/Canadian  studies»  (3  numery  w roku),  kwartalnik  «Bulletin
d'information/Newsletter» i tygodnik elektroniczny.
___________________
Prezydent: Jean-Michel Lacroix
Sekretarz gen.: André-Louis Sanguin
Skarbnik: Robert Chelle
___________________
MSHA - Domaine Universitaire - 10, esplanade des Antilles - 33607 Pessac
tel.: (00335) 56 84 68 00 - fax: (00335) 56 37 17 26
e-mail: afec@msha.u-bordeaux.fr - adres internetowy: http://www.afec33.asso.fr

Association Française de Linguistique Appliquée (AFLA)
I.  Założone  w  1964,  liczy  150  członków;  należy  do  Międzynarodowego  Stowarzyszenia
Lingwistyki Stosowanej.
II.  Celem  Stowarzyszenia  jest  promocja  i  koordynacja  badań  we  wszystkich  dziedzinach
lingwistyki stosowanej oraz wspieranie współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej.
III. Organizuje doroczne Dni Studiów oraz Międzynarodowe Spotkania Lingwistyki Stosowanej
(raz na 3 lata).
Publikacje: «Nouvelles de l'AFLA», wsparcie finansowe dla «Revue Française de Linguistique
Appliquée».
___________________
Prezydent: Annie Delaveau
___________________
2, place Jussieu, Tour Centrale, case 7003 - 75003 Paris - e-mail: afla@linguist.jussieu.fr

Association Française de Mécanique (AFM)
I.  Założone  w  1997,  liczy  1200  członków  i  skupia  16  towarzystw  naukowych  z  dziedziny
mechaniki,  m.in..Association  Universitaire  de  Mécanique  (AUM),  Société  Française  des
Mécaniciens  (SFM),  Groupement  pour  l'Avancement  de  la  Mécanique  Industrielle  (GAMI),
Société de Tribologie de France (STF).
II. Celem  AFM jest promocja "nauki mechanicznej" w sferach przemysłu,  badań i  nauczania,
wspieranie wspólnych przedsięwzięć tych trzech sfer, popularyzacja mechaniki i inwestowanie w
młode kadry. 
III.  Organizuje  raz  na  2  lata  Francuski  Kongres  Mechaniki,  seminaria  w  różnych  grupach
tematycznych, staże, pomaga znaleźć pracę, przyznaje nagrody itp.
Publikacje:  «Mécanique  &  Industries»,  «Annuaire»,  «Les  nouvelle  de  l'AFM»  (wersja
elektroniczna).
___________________
Prezydent: Christian Sayettat
Sekretarz gen.: René Jean Gibert
Skarbnik: Minh Phong Luong
___________________
Maison de la Mécanique - 39-41, rue Louis Blanc - 92038 Paris La Défense
tel.: (00331) 47 17 60 74 - fax: (00331) 47 17 62 51
e-mail: afm@afm.asso.fr - adres internetowy: http://www.afm.asso.fr

Association Française de Sociologie (AFS)
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I. Założone w 1962 jako Société Française de Sociologie, w 2002 zmieniło nazwę na AFS i liczy
obecnie 350 członków. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Sociologicznego.
II. Celem  AFS jest  wspieranie  rozwoju  socjologii  we wszystkich  dziedzinach teoretycznych  i
praktycznych,  rozszerzając  kontakty  między  socjologami  i  przedstawicielami innych  dyscyplin
nauki. Reprezentuje i promuje francuską socjologię na forum międzynarodowym.
III. Organizuje "Dni Studiów", konferencje, kongresy i "okrągłe stoły".
___________________
Prezydent: Daniel Bertaux
Sekretarz gen.: Jean-Charles Lagrée
Skarbnik: Louis Chauvel
___________________
59-61, rue Pouchet - 75017 Paris
tel.: (00331) 40 25 12 63 - fax: (00331) 40 25 10 14
e-mail/ asf@iresco.fr - adres internetowy: http://www.iresco.fr

Association Française de Sciences Economiques (AFSE)
I.  Założone  w  1950,  liczy  360  członków.  AFSE jest  członkiem  Międzynarodowego
Stowarzyszenia Nauk Ekonomicznych.
II.  Rozwój  badań  ekonomicznych,  popularyzacja  ich  wyników,  rozszerzanie  kontaktów
zawodowych.
III. Doroczny kongres, kolokwium w jednym z ośrodków regionalnych, ekonomiczne "okrągłe
stoły". Publikacje: kwartalnik «La lettre de l'AFSE», materiały z dorocznego kongresu itp.
___________________
Prezydent: Rodolphe Dos Santos Ferreira
Sekretarz gen.: Pierre Malgrange
Skarbnik: Pierre Llau
___________________
12, place du Panthéon - 75005 Paris
tel. (00331) 44 07 15 75 - fax: (00331) 44 07 15 79
e-mail: afse@wanadoo.fr - adres internetowy: http://www.afse.asso.fr

Association Française des Ingénieurs en Appareils à Pression (AFIAP)
I. Założone w 1976, liczy 480 członków. Nie posiada żadnego odpowiednika we Francji i poza jej
granicami; jest członkiem Europejskiego Komitetu Badań nad Urządzeniami Ciśnieniowymi.
II.  Celem  AFIAP jest  wkład  w  rozwój  studiów  i  badań  nad  technologiami  urządzeń
ciśnieniowych;  upowszechnianie  wyników  badań  i  promocja  wykorzystania  ich  w  różnych
sektorach  przemysłu;  udział  w narodowych  i  europejskich  działaniach  normalizacyjnych  i  w
przygotowywaniu kodów budowy systemów ciśnieniowych. 
III. Organizuje Dni  Studiów Europejskich poświęconych urządzeniom ciśnieniowym (raz na 3
lata), Dni techniczne (raz na kwartał), informacyjne zebrania techniczne, kongres (raz na 3 lata).
Publikacje: «AFIAP Infos». 
___________________
Prezydent: Jean-Noël Simier
Wiceprezydent i skarbnik: Pascal Roussel
___________________
39-41, rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie 
dla korespondencji: AFIAP - 92038 Paris La Défense cedex
tel.: (00331) 47 17 61 28 - fax: (00331) 47 17 62 77
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e-mail: afiap@afiap.org - adres internetowy: http://www.afiap.org/

Association Française pour l'Intelligence Artificielle (AFIA)
I. Założone w 1989, liczy 300 członków; należy do Europejskiego Komitetu Koordynacyjnego
Sztucznej Inteligencji. 
II.  Ma  na  celu  zapewnienie  przestrzeni  wymiany  dla  specjalistów  w  dziedzinie  sztucznej
inteligencji oraz z innych dziedzin i udział w upowszechnianiu wiedzy na ten temat.
III. Organizuje ok. 10 wykładów rocznie, Dni frankofońskie Sztucznej Inteligencji (raz w roku),
wystawy.
Publikacje: Bulletin de l'AFIA, dziennik i elektroniczny i rocznik
___________________
Prezydent: Marc Schoenauer
Wiceprezydenci: Gilles Bisson, Jean-Paul Sansonnet, Michèle Sebag
Sekretarz gen.: Serge Dupuy
Skarbnik: Marc Ayel
___________________
Université de Savoie - BP 1104 - 73018 Chambéry 
adres internetowy: http://www.afia-France.org

Association Francophone de la Communication Parlée (AFCP)
I. Utworzone przez Groupe Français du Langage Parlé de la Société Française d'Acoustique. Liczy
150 członków. Jest "francuską gałęzią International Speech Communication Association".
II.  AFCP jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej i ma na celu  podtrzymywanie,  rozwój,
promocję  i  upowszechnianie  różnych  specjalności  komunikacji  mówionej  we  wspólnocie
frankofońskiej.  Ponadto  wspiera  wzajemne  kontakty  specjalistów,  wymianę  ich  dorobku,
współpracę.
III. Organizuje "Dni studiów", seminaria, wykłady, wystawy.
Publikacje: prace specjalistyczne, akta kongresów, biuletyn dostępny przez internet.
___________________
Prezydent: Jean-François Bonastre
Sekretarz gen.: Laurent Besacier
Skarbnik: François Pellegrino
___________________
IUP - Université d'Avignon 
339, Chemin des Meinajaries Agroparc, BP 1228, 84911 Avignon cedex 9
tel.: (00334) 90 84 35 14 - fax: (00334) 90 84 35 01
e-mail: jean-francois.bonastre@lia.univ-avignon.fr 
adres internetowy: http://www.afcp-parole.org

Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française
I. Utworzone w 1935, liczy 580 członków. Posiada partnerskie grupy w kilkunastu krajach, także
w Polsce.
II. Stowarzyszenie użyteczności publicznej, mające na celu:  podtrzymywanie i rozwój związków
intelektualnych i przyjacielskich pomiędzy znawcami francuskiej kultury prawnej na całym świecie
oraz prawnikami francuskimi; stowarzyszenie dba rónież o rozwój romańskiej kultury prawnej. 
III.  Organizuje  stałe  kongresy  i  inne  spotkania  międzynarodowe  i  krajowe,  poświęcone
zagadnieniom prawnym.
Publikacje: Akta kongresów międzynarodowych i Dni Krajowych.
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___________________
Prezydent: Michel Grimaldi
Sekretarz gen.: Denis Mazeaud
Skarbnik: Jean-Claude Dubarry
___________________
12, place du Panthéon - 75005 Paris
tel.: (00331) 43 54 43 17 - fax (00331) 01 40 51 86 52 - e-mail: capitant@club-internet.fr

Fédération  Européenne des  Sociétés  de Biochimie  (FEBS,  Federation of  European
Biochemical Societies)
I. Utworzona w 1964  FEBS jest jedną z najpoważniejszych organizacji naukowych na świecie.
Liczy ok. 40 tys. członków z 36 towarzystw i 5 stowarzyszeń narodowych (posiada bardzo silną
pozycję we Francji).
II. Ma na celu promocję i wspieranie biochemii, biologii molekularnej i biofizyki molekularnej w
Europie poprzez  prowadzenie  badań  podstawowych  i  edukacyjnych, organizację  kongresów i
publikacje.
III. Wydawnictwa: czasop. «FEBS Letters» oraz «European Journal of Biochemistry». 
___________________
Prezydent: Claudina Rodrigues-Pousada, Genomics and Stress Laboratory ITQB
(Portugalia); e-mail: claudina@itqb.pt 
Wiceprezydent: Israel Pecht, Dep. of Chemical Immunology, The Weizmann Institute of
Science (Israel); e-mail: lipecht@weizmann.weizmann.ac.il  
Sekretarz gen.: Julio E. Celis, Institute of Cancer Biology and Danish Centre for Human
Genome Research, Copenhagen; e-mail: febs@cancer.dk 
Prezydent Komitetu Nauk.: Maciej Nałęcz, UNESCO, Paris; e-mail: m.nalecz@unesco.org
___________________
Sekretariat: Institute of Cancer Biology and Danish Centre for Human Genome Research, Danish
Cancer Society - Strandboulevarden 49 - DK-2100 Copenhagen O, Denmark
Tel.: (0045) 3525 7364 - fax: (0045) 3525 7376 - e-mail: secretariat@febs.org

Groupe Français de Bioénergétique (GFB)
II. Stowarzyszenie użyteczności publicznej, które ma na celu rozwój badań bioenergetycznych we
Francji.
III. Organizuje kongresy naukowe we Francji, z udziałem zarówno wybitnych specjalistów, jak i
debiutantów; uczestniczy w organizacji Europejskiej Konferencji Bioenergetycznej.
___________________
Prezydent: Joël Lunardi - e-mail: jlunardi@cea.fr
Wiceprezydent: Francis Haraux, - e-mail: haraux@dsvidf.cea.fr
Sekretarz: Philippe Diolez - e-mail: diolez@rmsb.-u-bordeaux2.fr
Skarbnik: Jean Velours - e-mail: jean.velours@ibgc.-u-bordeaux2.fr

Société Astronomique de France (SAF)
I. Założone w 1887 przez C. Flammariona, liczy dziś ok. 2000 członków.
II. Ma na celu popularyzację astronomii, jest otwarte zarówno dla zawodowych astronomów, jak
studentów i amatorów.
III. Organizuje wykłady, konferencje, spotkania tematyczne; prowadzi ośrodek dokumentacyjny i
specjalistyczną bibliotekę; przyznaje nagrody.
Publikacje: miesięcznik «L'Astronomie» oraz prace specjalistyczne.
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___________________
Prezydent: Patrick Guibert
Sekretarz gen.: Patrick Fuentes
Skarbnik: Hélène Reyss
___________________
3, rue Beethoven - 75016 Paris
tel.: (00331) 42 24 13 74 - fax: (00331) 42 30 75 47 
e-mail: saf@fr.inter.net; http://www.iap.fr/saf

Société de Biologie Cellulaire de France (SBCF)
I. Powstało  w 1984;  jest odpowiednikiem stowarzyszeń europejskich (ELSO) i  amerykańskich
(ASCB).
II. Celem SBCF jest wkład w rozwój biologii komórkowej i technik z nią związanych; wspieranie
nauczania praktycznego i teoretycznego w tej dziedzinie; podtrzymywanie związków solidarności z
Federacją Wilhelma Bernharda, do której należy.
III. Organizuje doroczny kongres naukowy, "Dni SBCF" oraz do 3 konferencji rocznie; przyznaje
stypendia i nagrody dla młodych badaczy; współpraca międzynarodowa.
Wydawnictwa: czasop. «Biology of the Cell» (także w internecie).
___________________
Prezydent: Christian Sardet
Wiceprezydent: Pierre Jurdic
Skarbnik: Thierry Galli
Sekretarz: Bruno Goud
___________________
9, quai Saint Bernard, Bât. C, 6ème étage, Case 243 - 75252 Paris cedex 05
tel.: (00331) 44 27 26 21 - fax: (00331) 44 27 26 22
e-mail: sbcf@snv.jussieu.fr - adres internetowy: http://sbcf.snv.jussieu.fr

Société de Géographie (SOCGEO)
I. Założone w 1821 przez grupę wybitnych osobistości pod kierunkiem Markiza de Laplace, z
udziałem członków ekspedycji Bonapartego do Egiptu;  pierwsze towarzystwo geograficzne na
świecie; liczy 750 członków.
II.  Stowarzyszenie  użyteczności  publicznej  (od  1827),  mające  na  celu  popularyzację wiedzy
geograficznej w społeczeństwie, dzięki pomocy wybitnych specjalistów.
III.  Organizuje  konferencje,  podróże  badawcze  i  wystawy;  przyznaje  nagrody;  publikuje
kwartalnik «La Géographie».
___________________
Prezydent: Jean Bastie
Sekretarz gen.: Michel Florin
___________________
184, bld Saint-Germain, 75006 Paris - tel.: (00331) 45 48 54 62 - fax: (00331) 42 22 40 93
e-mail : socgeo@socgeo.org - adres internetowy: http://www.socgeo.org

Société de Mathématiques Appliquées & Industrielles (SMAI)
I.. Założone w 1983, liczy ok. 1300 członków.

7



II. Stowarzyszenie użyteczności publicznej, którego celem jest  wkład w rozwój matematyki i jej
zastosowanie  w badaniach  naukowych,  przedsiebiorstwach,  nauczaniu i  kształceniu badaczy  i
inżynierów.
III.  Organizuje  spotkania  i  kongresy,  rozwija  współpracę  międzynarodową,  funduje  nagrody
naukowe. 
Publikacje: biuletyn  «Matapli»,  czasop.  «Modélisation  Mathématique  et  Analyse Numérique»
(M2AN), «ESAIM : Contrôle Optimisation et Calcul des Variations», «Probabilités et Statistique»
(ESAIM : P&S»), «ESAIM : Actes de Congrès», seria książkowa Mathématiques & Applications.
___________________
Prezydent: Michel Thera 
Skarbnik: Colette Picard
Sekretarz gen.: Christine Graffigne 
___________________
Institut Henri Poincaré - 11 rue Pierre et Marie Curie, F-75231 Paris cedex 05
tel : (00331) 44 27 66 62, fax : (00331) 44 07 03 64; email: smai@emath.fr

Société des Historiens Médiévistes de l'Enseignement Supérieur Public (SHMES)
I.. Założone w 1969, liczy ok. 745 członków; należy do Międzynarodowej Federacji Instytutów
Studiów Średniowiecznych.
II. Celem Stowarzyszenie jest obrona interesów historyków mediewistów - badaczy i pedagogów -
w  ministerialnych debatach  nad  projektami  programów  nauczania,  by  pozostały  one  bez
uszczerbku  dla  historii  średniowiecznej;  ponadto  rozwój kontaktów  pomiędzy  francuskimi
mediewistami, młodym  badaczom  prezentacji  ich  dorobku  i wspieranie studiów
mediewistycznych.
III. Organizuje doroczny kongres i zgromadzenie ogólne, podczas którego odbywa się prezentacja
prac dyplomowych.
Publikacje:  rocznik  członków,  rocznik  w  wersji  elektronicznej,  baza  bibliograficzna  historii
średniowiecznej we Francji od 1991. 
___________________
Prezydent: Régine Le Jean 
Sekretarz gen.: Véronique Gazeau
Skarbnik: Pascal Montaubin 
___________________
Bibliothèque Halphen - 17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris
e-mail: shmes@wanadoo.fr - adres internetowy: http://www.medievistes-shmes.net

Societe Française de Biochimie et Biologie Moleculaire (SFBBM)
I. Istnieje od 1914 (dawniej: Société de Chimie Biologique).
II. Inicjuje, wspiera i organizuje współpracę specjalistów pracujących w różnych ośrodkach.
III.  Organizuje  krajowe  zebrania  naukowe  i  europejskie  kolokwia,  przyznaje  stypendia  i
subwencje, pozwalające uczestniczyć w spotkaniach naukowych we Francji i poza jej granicami
oraz na zagraniczne podróże badawcze, funduje liczne nagrody. 
Publikacje:  rocznik,  zawierający  aktualne  adresy  biologów  (profesorów  i  doktorantów)  i
laboratoriów; międzynarodowe czasopismo naukowe «Biochimie» oraz kwartalnik informacyjny
«Regard sur la Biochimie».
___________________
Prezydent: A. Cozzone
Wiceprezydenci: N. Latruffe, P. Plateau, F. Lederer
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Sekretarz gen.: P. Dessen.
___________________
Centre Universitaire -  45 rue des Saints-Pères, 75270 Paris Cedex 06
tel.: (00331) 42 86 33 77 - fax : (00331) 42 86 33 73 
e-mail: sfbbm@cep.u-psud.fr - http://coli.polytechnique.fr/sfbbm

Société Française de Chimie
I. Powstało w 1984 z połączenia Société Chimique de France (zał. w 1857) i Société de Chimie
Physique.
II.  Stowarzyszenie  użyteczności  publicznej,  mające  na  celu  skupienie  w  swych  szeregach
wszystkich  osób  fizycznych  i  moralnych,  zainteresowanych  naukami  chemicznymi,
reprezentowanie interesów chemików w ich relacjach z innymi dziedzinami nauki i promowanie
nauk chemicznych.
III. Organizuje międzynarodowe i interdyscyplinarne spotkania naukowe (konferencje, kolokwia
itp.)  we  Francji  i  poza  jej  granicami;  inne  formy  międzynarodowej  współpracy  naukowej;
przyznaje nagrody i medale za osiągnięcia naukowe.
Publikacje: «L'Actualité Chimique» i internetowy serwis «SFC Info».
___________________
Prezydent: François Mathey, e-mail: president@sfc.fr
Wiceprezydenci: Jean-Pierre Genêt, e-mail: secretariat@sfc.fr 

Igor Tkatchenko - e-mail: tkaczen@u-bourgogne.fr 
Sekretarz gen.: Jean-Claude Brunie, e-mail: secretaire-general@sfc.fr
Skarbnik: Bernard Pierrelle, e-mail: tresorier@sfc.fr
___________________
250, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
tel.: 01.40.46.71.60 - fax: 01.40.46.71.61 - e-mail: sfc@sfc.fr 

Société Française de Génétique (SFG)
I  Założone w 1947, liczy ok. 250 członków.
II. Celem  SFG jest  wspieranie  i rozwój studiów genetycznych,  ułatwianie kontaktów pomiędzy
genetykami frankofońskimi w ich relacjach z organizacjami międzynarodowymi.
III. Organizuje międzynarodowe kolokwium i uczestniczy w organizacji najważniejszych spotkań
naukowych w tej dziedzinie; przyznaje stypendia młodym badaczom.
Publikacje: biuletyn kwartalny w formie wkładki do czas. «Médecine Sciences», Agenda roczna
genetyków i stowarzyszeń zawodowych.
___________________
Prezydent: Gérard Buttin
Sekretarz gen.: Godeleine Faugeron
Skarbnik: Michel Solignac
___________________
Laboratoire de Génétique Evolutive du CNRS 
Avenue de la Terrasse - 91198 Gif-sur-Yvette cedex
tel.: (00331) 44 27 82 11, fax (00331) 44 27 82 10
e-mail: sfg@ijm.jussieu.fr - adres internetowy: http://sfgenetique.org

Société Française de la Neutronique (SFN)
II. Stowarzyszenie użyteczności publicznej, mające na celu: skupić w swych szeregach środowisko
francuskich neutroników i użytkowników neutronów,  stanowić reprezentację tego środowiska w
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dyskusjach  o  wyborach  strategicznych  zarówno  we  Francji,  jak  i  wobec  partnerów
międzynarodowych  i  w  Unii  Europejskiej;  zapewniać  odpowiednią  informację,  służącą
optymalizacji wykorzystania neutroniki; wspierać specjalistyczne kształcenie;  organizować część
naukową  Dni  Neutroniki  i  współpracować  z  Francuskim  Komitetem  Neutroniki  i  ośrodkami
neutronów  w  działaniach  informacyjnych  oraz  w  dyskucjach  nad  funkcjonowaniem  tychże
ośrodków.
___________________
Prezydent: Françoise Leclercq (CNRS-SC, Lille) - e-mail: Francoise.Leclercq@hei.fr 
Wiceprezydent: Hannu Mutka (ILL) - e-mail: mutka@ill.fr  
Sekretarz: Stéphanie Pouget - e-mail: spouget@cea.fr 
Skarbnik: Alain Menelle  - e-mail: menl@llb.saclay.cea.fr
____________
e-mail: sfn@ill.fr - adres internetowy: http://www.sfn.assofr/ 

Société Française de Physique (SFP)
I  Założone w 1873, liczy ok. 2800 członków.
II. Stowarzyszenie  użyteczności  publicznej,  mające  na  celu popularyzację  fizyki  we  Francji  i
skupienie w jednej organizacji wszystkich fizyków francuskich.
III. Przyznaje liczne nagrody za specjalne osiągnięcia i popularyzację fizyki poza środowiskiem
specjalistów; organizuje kongres fizyków, jedyne tego rodzaju forum we Francji umożliwiające
prezentację  osiągnięć  i  dyskusję  w  tej  dziedzinie  nauki  z  udziałem  również  przedstawicieli
dyscyplin pokrewnych; doroczne wystawy; uczestniczy w organizacji olimpiad fizycznych.
Publikacje: «Le Bulletin de la SFP», rocznik i dwurocznik SFP.
___________________
Prezydent: Etienne Guyon - e-mail: guyon@pmmh.esp.fr 
Sekretarz gen.: José Teixeira 
Skarbnik: Madeleine Gandais 
___________________
33, rue Croulebarbe, 75013 Paris
tel.: (0331) 44 08 67 10 - fax: (00331) 44 08 67 19 
e-mail: sfp@sfpnet.org - adres internetowy: http://sfp.in2p3.fr

Société Française des Microscopies (SFµ) 
I.  Powstało  z  przekształcenia  założonego  w  1959  Société  Française  de  Microscopie
Electronique (SFME).
II.  Stowarzyszenie  wyższej  użyteczności  publicznej,  mające  na  celu:  zastosowanie  i  rozwój
technik mikroskopii; praktyczne kształcenie i nauczanie teoretyczne; upowszechnianie wiedzy w
tej dziedzinie; koordynacja współpracy z instytucjami handlowymi.
III.  SFME powołali  do życia przedstawiciele różnych dziedzin nauki - fizyki, biologii, chemii,
metalurgii,  mineralogii  itp.  -  korzystający  z  podobnej  aparatury  badawczej.  SFµ stanowi
oryginalne  naukowe  forum  grupujące  różnorodne  dziedziny  obrazów  jak  mikroskopia
elektroniczna, fotonika etc. i miejsce wymiany doświadczeń podczas zebrań. 
___________________
9, quai Saint-Bernard, Bât. C30 - case 243, 75252 Paris cedex 05 
tel.: (00331) 44 27 26 21, fax: (00331) 44 27 26 22
e-mail: sfme@snv.jussieu.fr

Société Française pour l'Histoire des Sciences et de l'Homme (SFHSH)
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I.. Założone w 1986, skupia historyków, filozofów, socjologów oraz specjalistów w dziedzinie
antropologii,  kryminologii,  demografii,  dydaktyki,  prawa,  ekonomii,  etnologii,  geografii,
zarządzania, historii, językoznawstwa, medycyny itd. (liczy 225 członków).
II. Celem SFHSH jest:  popularyzacja, koordynacja i promocja studiów z historii i epitemiologii
nauk humanistycznych, antropologicznych, medycznych i społecznych. 
III. Organizuje seminara naukowe (2 razy na miesiąc) i Dni SFHSH. 
Publikacje: «La lettre de la SFHSH», «Pour l'Histoire des Sciences de l'Homme», «Bulletin de la
SFHSH». 
__________________
Prezydent: Monsieur Laurent Loty
Sekretarz gen.: Madame Nathalie Richard
Skarbnik: Madame Carole Maigne
__________________
Centre Alexandre Koyré - 57, rue Cuvier - 75231 PARIS cedex 05
e-mail: loty@moka.ccr.jussieu.fr - adres internetowy: http://www.bium.univ-paris5.fr/sfhsh/ 

Société Mathématique de France (SMF)
I. Założone w 1872, należy do najstarszych towarzystw matematycznych na świecie. Brak inf. o
liczbie  członków,  ale  «Annuaire  de  la  communauté  mathématique  française»  (wydawnictwo
SMF) zamieszcza dane o 6500 matematykach-badaczach z całej Francji.
II.  Stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej, mające na celu popularyzację studiów nad
matematyką "czystą" i stosowaną.
III. Publikacje (wybór): «Astérique», «Bulletin de la SMF», «La Gazette des Mathématiciens»,
«Mémoires de la SMF», «Revue d'Histoire des Mathématiques».
___________________
Prezydent: M. Waldschmidt
Wioeprezydenci: Paul-Jean Cahen, N. Berline, Clade Sabbah
___________________
Instutut Henri Poincaré - 11, rue Pierre et Marie Curie, 75231 Paris cedex 05
tel.: (00331) 44 27 67 96, fax: (0331) 40 46 90 96 - e-mail: smf@dma.ens.fr

Société Météorologique de France (SMF)
I. Założone w 1852, liczy 490 członków.
II. Ma na celu: promocję wiedzy o środowisku atmosferycznym, wspieranie badań i edukacji w tej
dziedzinie; skupianie w swych szeregach różnych aktorów meteorologii - badaczy,  pedagogów,
studentów, amatorów, prezenterów prognoz pogody w telewizji i klientów. 
III. Organizuje konferencje naukowe i odczyty popularyzatorskie; przyznaje nagrody za najlepsze
doktoraty oraz za realizację projektów szkolnych w dziedzinie meteorologii lub klimatologii.
Publikacje: współwydawca czas. «La Météorologie».
___________________
Prezydent: Michel Petit
Sekretarz gen.: René Morin
___________________
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
tel.: (00331) 45 56 73 64 - fax: (00331) 45 56 73 63
e-mail: smf@meteo.fr - adres internetowy: http://www.smf.asso.fr
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