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1. Meteoroids 2013, Poznań, Poland
The Institute Astronomical Observatory of the Adam Mickiewicz University in Poznań welcomes
all participants to the 8-th Meteoroids 2013 Conference. The intention of the Meteoroids 2013
meeting is to cover a broad area of science topics related to meteor astronomy. The program of the
conference will contain oral and poster sessions.
The five-day meeting, 26 - 30 August 2013 - will be organized in Poznań, Poland.
We invite all planetary scientists to participate in the conference, submit contributions to the topical
sessions and share their research with colleagues and friends.
Details can be found at http://www.astro.amu.edu.pl/Meteoroids2013/
On behalf of the Organizing Committee
Tadeusz J. Jopek (chair)
2. 13th European Workshop on Astrobiology (EANA 13)
W dniach 22-25 lipca 2013 w Szczecinie odbędzie się konferencja “13th European Workshop on
Astrobiology”(EANA 13). Organizatorami tej konferencji są: Europejskie Stowarzyszenie
Astrobiologiczne EANA (European Astrobiology Network Association), Centrum
Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrewnych CASA* (Centre for
Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics), Wydział Matematyczno-Fizyczny
Uniwersytetu Szczecińskiego, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii
Nauk. Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Astronomiczne.
Rejestracja uczestników jest już otwarta i odbywa się poprzez stronę internetową:
http://eana13.astrobiologia.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać od organizatorów pisząc na
adres: astrobiologia@fermi.fiz.univ.szczecin.pl.
Jest to już trzynasta edycja cyklu spotkań organizowanych co roku przez kraje należące do EANA.
Spotkania te stanowią najważniejsze astrobiologiczne wydarzenie roku w Europie. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych interdyscyplinarnymi badaniami astrobiologicznymi (astronomia,
astrochemia, astrofizyka, chemia, biochemia, geochemia, fizyka, biologia, paleobiologia, geologia,
matematyka, badania kosmiczne, medycyna kosmiczna i dyscypliny pokrewne) do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu.
W imieniu Lokalnego Komitetu Organizacyjnego
Franco Ferrari i Ewa Szuszkiewicz
3. XXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
XXXVI Zjazd PTA odbędzie się w dniach 11-14 września br. w Centrum Astronomii im. Mikołaja
Kopernika w Warszawie.

Planowane sa nastepujące sesje:
• największe osiągnięcia polskiej astronomii,
• projekty ESO/ESA,
• sesja poświecona prof. Opolskiemu oraz popularyzacji,
• sesja Medalu Bohdana Paczyńskiego (w sobotę rano).
Walne Zebranie planujemy na piątek po południu. Więcej szczegółów wkrótce.
Bożena Czerny
4. NCN – kolejna tura wniosków
W czerwcu kolejna runda podstawowej gamy projektów, z OPUSem na czele. Przy powtórnym
składaniu wniosków będzie prawdopodobnie możliwość zaznaczenia, w jakim stopniu wniosek
został poprawiony, a także odniesienia się do recenzji otrzymanej w poprzedniej turze.
5. DUN - wnioski o dofinansowanie konferencji
Jeżeli ktos jeszcze myśli o organizowaniu konferencji w tym roku i chciałby wnioskować o
dofinansowanie z Ministerstwa, to materiały musi dostarczyć do Skarbnika PTA ,Stanisława Rysia
(strys@oa.uj.edu.pl) najdalej do środy, 20 marca, tak aby podpisany wniosek mógł być złożony w
Ministerstwie do 31 marca.
6. Konferencja Wykorzystanie Małych Teleskopów 2013
Informujemy, że aktywna jest już rejestracja uczestników na konferencję „Wykorzystanie małych
teleskopów 2013”, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2013 w Koninkach u podnóża Suhory.
Odbywa się ona poprzez stronę internetową: www.as.up.krakow.pl/mt2013.
Waldemar Ogłoza

