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1. Informacje z Obserwatorium Astronomicznego UJ
1.1 Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii
Obserwatorium Astronomicznego UJ.
Informacje o konkursie znajdują się w załączniku asystent.pdf.
1.2. Konkurs na stanowisko sekretarskie w ogólnopolskich zespołach astronomii
gamma projektów HESS i CTA (praca w Obserwatorium Astronomicznym UJ)
Informacje o tym konkursie znajdują się w załączniku oferta-1.pdf
2. Granty europejskie
Od niedawna (od roku 2007) istnieje możliwość ubiegania się o bardzo atrakcyjne granty
europejskie ERC (European Research Council) we wszystkich dziedzinach nauki, w tym
również w zakresie astronomii. O grant mogą występować badacze lub zespoły bez
konieczności tworzenia międzynarodowego konsorcjum. Istnieją dwie kategorie grantów:
ERC Starting Independent Researcher Grant - dla młodych badaczy oraz ERC Advanced
Investigators Grant – dla wszystkich.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://erc.europa.eu/index.cfm
3. Informacja o konferencji „Astronomia XXI wieku i jej nauczanie” i zebraniu
ZG PTA
W związku ze zbliżającym się "Rokiem Astronomii 2009" zorganizowano w Niepołomicach,
w dniach 15-17 maja br., konferencję międzynarodową zatytułowaną: Astronomia XXI
wieku i jej nauczanie.
Organizatorami tej Konferencji byli: Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie
Towarzystwo Miłośników Astronomii i Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne z
Niepołomic. W konferencji, oprócz zawodowych polskich i zagranicznych astronomów ze
Słowacji, Ukrainy i Austrii, z którymi MOA prowadzi współprace, udział wzięli również
uczniowie i studenci z okolic Krakowa (łącznie około 80 osób). Patronat honorowy
sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice mgr inż. Stanisław Kracik, zaś
głównymi sponsorami Konferencji byli: "Fundacja Zamek Królewski", wytwórnia słodyczy
"Wawel S.A.", oraz Wydział Promocji MiG Niepołomice. Warto nadmienić, że Konferencja
wpisała się w trwające obchody 650-lecia Kościoła i Zamku - bowiem obie budowle
ufundował Król Kazimierz Wielki w 1358 roku.
Odbyły się cztery Sesje referatowe: trzy w salach na Zamku w Niepołomicach i jedna w
Szkole Podstawowej w Weglówce, tuż po zwiedzaniu Obserwatorium na Lubomirze.
W sumie uczestnicy Konferencji wysłuchali 23 bardzo ciekawe referaty. Obszerniejsze
sprawozdanie znajdzie sie w 4 numerze Uranii - Postępów Astronomii

Warto tu podkreślić, że wszyscy zaproszeni Referenci dopisali swą obecnością, przez co
Konferencja była niezwykle interesująca.
Przyczynił się do tego niewątpliwie fakt, zwołania w dniu 14 maja w Zamku Królewskim w
Niepołomicach - w przeddzień otwarcia Konferencji - zebrania Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego. Na tym posiedzeniu najważniejszymi poruszonymi tematami
były:
- sprawa przystąpienia Polski do ESO i związane z tym działania środowiska
astronomicznego dotyczące inwestycji aparaturowych na lata 2008 - 2025, które omówił
Prezes PTA prof. Edwin Wnuk,
- omówiono i przedyskutowano ramowy naukowy program XXXIV Zjazdu PTA,
który odbędzie się w Krakowie w dniach 14 - 19 września 2009. Program ten przedstawił
przewodniczący LKO prof. Michał Ostrowski,
- przedyskutowano i zatwierdzono regulamin Medalu im. Bohdana Paczyńskiego,
który przygotowała i referowała Pani prof. Ewa Szuszkiewicz,
- powołano Zespół d/s Wikipedii pod kierownictwem Pani prof. Bożeny Czerny,
- omówiono aktualną sytuacje finansową Towarzystwa i zapoznano się z nowym
numerem U-PA (3/2008).
- Zarząd przyjął 3 nowych członków PTA.
Bliższe szczegóły ukażą się w kolejnym elektronicznym Biuletynie Informacyjnym PTA.
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