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1. Komitet Astronomii PAN – nowe władze
W dniu 31 stycznia br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Astronomii PAN nowej
kadencji. Na posiedzeniu dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym KA PAN został prof.
dr hab. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W skład
prezydium komitetu weszli ponadto: prof. dr hab. Michał Różyczka (zastępca przewodniczącego),
dr hab. Rafał Moderski (sekretarz), dr hab. Katarzyna Otmianowska-Mazur, prof. dr hab. Andrzej
Pigulski i dr hab. Ewa Szuszkiewicz.
Rafał Moderski
2. Jubileusz Profesora Grzegorza Sitarskiego
Już niedługo, 12 lutego 2012, Profesor Grzegorz Sitarski kończy 80 lat. By uczcić tę miłą rocznicę
w piątek 10 lutego 2012 w Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie odbędzie się jednodniowa
otwarta Sesja Naukowa Mechaników Niebieskich, która będzie połączona z oficjalnymi obchodami
Jubileuszu Profesora w CBK. Początek uroczystości planujemy na godz. 10.30. Szczegółowy
program uroczystości znajduje się na witrynie Centrum Badań Kosmicznych www.cbk.waw.pl.
Serdecznie Wszystkich Państwa zapraszamy!
Małgorzata Królikowska-Sołtan
3. Dofinansowanie działalności PTA z Ministerstwa
Zbliża się termin składania wniosku o dofinansowanie działalności PTA w ramach DUN. Są
możliwości wnioskowania o dofinansowanie konferencji, książek (ale muszą już być gotowe w
formacie .pdf), baz danych, konkursów. Pomimo, że wnioski nie zawsze są akceptowane, sugestie
prosimy kierować na adres: zarzad@pta.edu.pl
4. Baza danych używana przy pisaniu wniosków do NCN
Do tej pory różne dziedziny nauki korzystaly z różnych baz danych. W tej chwili NCN chce
ujednolicenia i korzystania przez wszystkich przedstawicieli nauk scisłych i technicznych z bazy
Web of Science/Web of Knowledge. W Polsce ta baza jest dostępna poprzez stronę Ministerstwa
pod adresem: http://wbn.edu.pl/index-wos.html
Czy ktoś ma problem z dostępem do tej bazy? Ona jest mniej wygodna niz ADS dla astronomów,
ale stosowanie ADS może się okazać niedopuszczalne. Na razie jest tolerowane pod warunkiem
podawania bazy.
Bożena Czerny

5. Konkurs „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”
"Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" to konkurs organizowany częściowo
przez MNiSW i kierowany do studentek przedmiotów ścisłych, które już podczas studiów
prowadzą badania naukowe -- mysle, że astronomki maja tu duże szanse. Prosimy członków PTA i
wszystkich astronomów, którzy są nauczycielami akademickimi, o przekazanie informacji o
konkursie do potencjalnie zainteresowanych aplikowaniem studentek i studenckich kół naukowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń to 29 lutego 2012.
Wiecej informacji na:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/dziewczyny-przyszlosci-sladami-mariisklodowskiej-curie/
Agata Karska

