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1. Informacja z MNiSW w sprawie możliwości ubiegania się o granty ESO
Astronomia polska zyskuje nowe możliwości składania propozycji obserwacyjnych do ESO.
Powinniśmy to wykorzystać. Prosimy o rozpropagowanie w środowisku astronomicznym
informacji o nadchodzącym konkursie ogłaszanym co roku przez ESO na projekty badawcze.
Konkurs ten będzie otwarty w sierpniu i zamknięty we wrześniu (szczegółowe informacje na
stronie ESO). Konkurs będzie otwarty dla zespołów naukowych ze wszystkich państw i oceniany na
podstawie naukowej wartości propozycji. Zespoły z państw, które podpisały umowę o przystąpieniu
do ESO (jeszcze przed ratyfikacją) są w tych konkursach traktowane jak zespoły z państw
członkowskich.
Granty będą przyznawane w kwietniu 2014 r.
Mając na uwadze spodziewane podpisanie umowy przez Polskę pod koniec obecnego lub na
początku przyszłego roku, tj. przed terminem przyznawania grantów, Dyrekcja ESO zapowiedziała,
że polscy naukowcy oraz polskie zespoły badawcze będą w tych konkursach traktowane jak
pochodzące z państw członkowskich ESO.
2. Wizyty wymienne w ramach akcji COST Black Holes
W imieniu zarządu akcji COST MP0905 i koordynatora wizyt wymiennych (STSM), prof. Iossifa
Papadakisa, przekazuje informacje o kolejnym ogłoszeniu naboru na wnioski o wizyty wymienne
finansowane w ramach tej akcji.
Temat akcji to "Black Holes in a Violent Universe" i z tym hasłem powinna być związana naukowa
tematyka współpracy. Wizyta powinna zostać zrealizowana przed 30 kwietnia 2014.
Termin składania aplikacji to 5 sierpnia 2013.
Więcej szczegółów odnośnie procedury i warunków finansowania można znaleźć na stronie
internetowej:
http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/div/vlbi/COST/ w zakładce Exchange Visits (STSM).
Agnieszka Janiuk
3. Nagroda dla najlepszego doktora
W Turku w Finlandii w czasie European Week of Astronomy and Space Science odbyło się
spotkanie Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego, w którym jako specjalny przedstawiciel
Zarządu Głównego PTA brała udział Agnieszka Janiuk. A. Janiuk przekazując informacje z tego
spotkania poinformowała o możliwości ubiegania się o nagrodę "MERAC Prize", za najlepszy
doktorat uzyskany w okresie czerwiec 2010 - czerwiec 2013. Termin składania wniosków upływa
30 września 2013. Szczegóły można znaleźć na stronach http://eas.unige.ch/.

4. Zjazd PTA - informacja dla doktorantów i studentów
Istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnego zakwaterowania doktorantów i studentów, w hotelu w
CBK w czasie Zjazdu, w pokojach trzy-osobowych. Prosimy o zgłaszanie się do Lokalnego
Komitetu Organizacyjnego, do pani Anny Zuchory, ale pod warunkiem wcześniejszej rejestracji na
stronie Zjazdu i wniesienia ulgowej w tym wypadku opłaty konferencyjnej w wysokości 100 zł.
5. Informacja dotycząca serwisu ,,Media o kosmosie”
Na serwisie edukacyjnym Orion oficjalnie ruszył nowy projekt informacyjny nazwany ,,Media o
kosmosie”. Ze względu na fakt, że „Orion” jest serwisem edukacyjnym Polskiego Towarzystwa
Astronomicznego, wobec czego przegląd ma głównie charakter edukacyjny i popularyzacyjny. Cel
informacyjny realizowany jest przez rejestrację najważniejszych wydarzeń, które ukazują się na
portalach internetowych (głównie polskich, ale też kilku angielskojęzycznych - NASA, ESA, ESO
i inne). Wartością dodaną jest pokazanie, jak media relacjonują najnowsze odkrycia dotyczące
badania kosmosu, co może być pomocne zwłaszcza dla pracowników naukowych zajmujących się
popularyzacją wiedzy o kosmosie.
„Media o kosmosie” ukazują się pięć razy w tygodniu w godzinach wieczornych, od niedzieli do
czwartku. Istnieje także możliwość osobistego zgłoszenia się i zapisania do listy dystrybucyjnej
przeglądu, aby otrzymywać go na swój adres mailowy. Osoby zainteresowane dopisaniem do listy
dystrybucyjnej mogą pisać na mail: media@pta.edu.pl
Opiekę nad serwisem ,,Media w kosmosie” sprawują: Karolina Zawada oraz
Paweł Z. Grochowalski.
Paweł Z. Grochowalski

