PO LS K I E TO WAR ZYS TW O AS T R O N O M I C Z N E
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18, tel. +48 22 32 96 145
www.pta.edu.pl

Biuletyn ZG Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
3/2014
3.09.2014

1. Zgoda Premiera Tuska na rozpoczęcie negocjacji z ESO
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w porozumieniu ze środowiskiem polskich
astronomów, przygotowało instrukcję negocjacyjną zaakceptowaną przez prof. dr hab. L. KolarskąBobińską, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 12 maja 2014 r. Prezes Rady Ministrów Pan
Donald Tusk wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji z ESO oraz zatwierdził instrukcję
negocjacyjną.
2. ESO Astronomy Camp 2014 – polski konkurs dla uczniów
Konkurs dla uczniów w wieku 16-18 lat zainteresowanych udziałem w międzynarodowym obozie
astronomicznym ESO Astronomy Camp 2014, który odbędzie się we Włoszech, w Alpach, w
obserwatorium Aosta Valley. Przewidziane jest pięć stypendiów dla Polaków. Stypendia pokryją
koszty udziału w obozie (500 euro) oraz koszty biletów lotniczych.
Warunki uczestnictwa:
czynne zainteresowanie astronomią,
komunikatywna znajomość języka angielskiego,
wiek 16-18 lat (roczniki 1996, 1997, 1998),
w konkursie mogą wziąć udział tylko osoby uczące się w dziennych szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Polsce.
• zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd (osoby poniżej 18 roku życia).
•
•
•
•

Terminy:
• przyjmowanie zgłoszeń: do 20 października 2014 r.
• ogłoszenie wyników: do 10 listopada 2014 r.
• obóz we Włoszech: od 26 grudnia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r.
Więcej informacji w załączniku i na stronie http://www.pta.edu.pl/eso-camp2014
3. Wnioski o Działalność Upowszechniającą Naukę
W połowie września mija termin składania wniosków do MNiSW o finansowanie Działalności
Upowszechniającej Naukę. Podobnie jak w poprzednim marcowym terminie osoby/instytucje, które
pragną ubiegać się o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć prosimy o pilny kontakt z ZG
PTA (zarzad@pta.edu.pl). Zgodnie z przyjętą zasadą osoby ubiegające się o dofinansowanie są
współredaktorami (redaktorami pomocniczymi) wniosku, a w przypadku otrzymania
dofinansowania są również odpowiedzialne za jego rozliczenie.
4. Urania w salonach Relay, Inmedio i wybranych kioskach Ruchu
Znacząco zwiększył się zasięg sprzedaży czasopisma popularnonaukowego „Urania – Postępy
Astronomii”, którego współwydawcą jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Od numeru 2/2014

„Uranię” można kupić w kioskach zlokalizowanych na dworcach i w centrach handlowych, a sieć
sprzedaży obejmuje łącznie prawie tysiąc punktów. Urania jest dostępna w kioskach sieci Relay,
Inmedio, wybranych kioskach Ruchu oraz w Empikach. Więcej na stronie:
http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/urania-dostepna-w-kioskach-sieci-relay-inmedio-i-ruch.html
5. Jubileusz 100-lecia Odnalezienia Pierwszego Fragmentu Meteorytu Morasko
W związku z przypadającym w tym roku "Jubileuszem 100-lecia Odnalezienia Pierwszego
Fragmentu Meteorytu Morasko" bardzo serdecznie zapraszamy na inauguracyjne wydarzenia
powiązane z planowanymi obchodami. Są to dwa wykłady, które planowane są na dzień
19 września 2014 roku. Dokładne informacje znajdują się w załączonych plakatach.
Serdecznie zapraszamy!!!
Organizatorzy Jubileuszu
6. Prenumerata sponsorowana Uranii - Postępów Astronomii dla szkół
Wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym przypominamy , że PTA uchomiło specjalny
program dla szkół i bibliotek szkolnych: prenumerata sponsorowana Uranii. W jego ramach
ministerstwo dopłaca szkołom połowę ceny prenumeraty tego czasopisma. Cena rocznej
prenumeraty dla szkół wynosi jedynie 30 zł. Prosimy o przekazywanie informacji nauczycielom
fizyki i geografii.
Dokładne informacje w portalu Uranii: http://www.urania.edu.pl

