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1. Węzeł regionalny IAU dla Partnerstwa Wschodniego
Polska może zostać wybrana na siedzibę regionalnego węzła Międzynarodowej Unii
Astronomicznej (IAU), który swoim zasięgiem miałby objąć kraje Partnerstwa Wschodniego (EaP)
– Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Szczegóły dotyczącej tej
inicjatywy są przedstawione w załączonym pliku PDF oraz dwóch nagraniach pochodzących z
audycji Polskiego Radia. Materiały o Partnerstwie Wschodnim znajdują się na stronie:
http://eastbook.eu/2012/05/uncategorized/kosmiczne-partnerstwo-wschodnie/
Jan Pomierny
2. Projekty badawcze w NCN
Może już jest za późno, ale chciałam zwrócić uwagę na problem licznych blędów formalnych, przez
które projekty odpadają na samym początku procedury oceny, co wynika z nielicznej kadry NCN i
braku możliwości sprawdzania informacji. Takie błędy to: dołączenie niewłaściwego zbioru w
formiacie .pdf, pomyłki w numerach wcześniej realizowanych projektów lub nie podawanie
powstałych w ich wyniku publikacji, przy założeniu, że te publikacje są w internecie. W przyszłości
będzie o tyle lepiej, że informacje o odpadnięciu projektu na etapie oceny formalnej i po pierwszym
etapie będą udostępniane w OSF/OPI przed zakończeniem całej procedury konkursowej.
Bożena Czerny
3. Poszukujemy chętnych do współpracy z serwisem ORION
W ORIONie powinno się ukazywać więcej notek, szczególnie z prac własnych. Propozycje notek
(strona tekstu + obrazek) prosimy nadsyłać do Karoliny Zawady (karolina.zawada@gmail.com) lub
ewentualnie do zarzadu (zarzad@pta.edu.pl).
4. Konferencja „Accretion flow instabilities”
Konferencja „Acretion flow instabilities: 30 years of the thermal-viscous disc instability model"
odbędzie się w CAMK'u, w Warszawie w dniach 4-7 września br. Wstępny program jest na stronie
http://www.camk.edu.pl/conf/AccretionInstabilities2012. Można jeszcze zgłaszać krótkie referaty
na adres mikolaj@camk.edu.pl lub accretion2012@camk.edu.pl.
5. Trzeci Toruński Zlot Miłośników Astronomii
Trzeci Toruński Zlot Miłośników Astronomii odbędzie się w dniach 16-19 sierpnia 2012 r.
(czwartek - niedziela), w Szkole Leśnej na toruńskiej Barbarce, położonej zaledwie 5,5 km od
Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Organizatorem zlotu jest Internetowy Portal
Astronomiczny AstroVisioN.pl. Szczegóły zanjdują się na stronie www.tzma2012.pl

