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1. XXXVI Zjazd PTA 11 - 14 września 2013
Przypominam, że rejestracja uczestników trwa do 4 września, poprzez stronę zjazdową
http://www.pta.edu.pl/zjazd36/
Jest jeszcze możliwość zgłaszania krótkich wystąpień. SOC zdecyduje o przydzieleniu czasu.
Oczywiście będzie możliwość wywieszenia plakatu. Dla studentów/doktorantów jest możliwość
nieodpłatnych noclegów w CBK, w pokojach 3-osobowych. Jest też kilka miejsc w hotelu CBK i
CAMK, w szczególności dla tych osób, które nie mają grantów (zgłaszanie zapotrzebowania do
zjazd@pta.edu.pl, lub telefoniczny: Anna Zuchora (sekretariat CAMK, tel. 22 329 61 40).
Pragnę też poinformować, że nie będę się ubiegać o ponowny wybór na funkcję Prezesa PTA.
Bożena Czerny
2. Walne Zebranie Członków PTA -13 września 2013, godz. 15:00
Informujemy, że Walne Zebranie Członków PTA odbędzie się 13 września 2013 o godz. 15:00.
Sprawozdanie z działalności PTA za ostatnią kadencję oraz program Walnego Zebrania członkowie
PTA otrzymają wkrótce drogą mailowa. Uczestnictwo w samym zebraniu jest niezależne od Zjazdu
i nie wymaga wniesienia opłaty konferencyjnej.
3. Propozycje obserwacji na teleskopach ESO
Ruszyły negocjacje w sprawie przystąpienia Polski do ESO. W wyniku porozumienia pomiędzy
władzami ESO a MNiSW, polscy naukowcy mogą w tej rundzie aplikować o czas na teleskopach
ESO, na takich zasadach, jak ci z krajów członkowskich. Nasz poziom zainteresowania taką
możliwością na pewno wpłynie na poziom motywacji Ministerstwa. Termin składania wniosków to
koniec września. W czasie Zjazdu PTA będą dodatkowe szkolenia/konsultacje.
4. Koncert "Planety"
W dniu 25 października w Sali Kongresowej w Warszawie odbędzie się koncert "Planety" Gustawa
Holsta. Muzykę wykonywaną na żywo przez orkiestrę symfoniczną ilustrować będzie projekcja
animacji i fotografii kosmosu na ekranie kinowym.
Strona internetowa wydarzenia to: www.MocKlasyki.pl
Kontakt:
Tomasz Sowa
(+48) 793 13 10 31
(+48) 22 397 83 01
TRINITY Media Entertainment Development
Racławicka 42/29, 02-601 Warszawa

5. Urania - archiwum
Czasopismo "Urania - Postępy Astronomii" udostępniło w internecie cyfrowe archiwum
zeskanowanych numerów archiwalnych. Opublikowana została pierwsza partia od najstarszego,
historycznego numeru 1/1922, do roku 1929. W tamtych czasach czasopismo nosiło tytuł "Uranja",
zgodnie z ówczesną pisownią w języku polskim. Archiwum będzie sukcesywnie uzupełniane o
kolejne roczniki. Pliki są dostępne w formacie PDF. Można je przeglądać i pobierać bez opłat.
Skany zostały rozpoznane automatycznym oprogramowaniem OCR, co pozwala na przeszukiwanie
treści. Każdy z indywidualnych numerów jest osobnym plikiem PDF, a oprócz tego dla wygody
wszystkie numery z danego rocznika są połączone razem. Dodatkowo archiwalne "Uranie"
dostępne są także w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, w popularnym w bibliotekach
cyfrowych formacie DjVu.
Jednocześnie redakcja zwraca się z prośbą do najstarszych kolegów o pomoc w odnalezieniu kilku
nieoficjalnych zeszytów "Uranii", pisanych na maszynie i ręcznie, kopiowanych na powielaczu,
które podobno ukazywały się w latach 1919-21.
Adres archiwum Uranii: http://urania.pta.edu.pl/archiwum
Krzysztof Czart
6. NCN
Od następnego konkursu (czyli od 10-tego) będzie możliwość wypłacania nieopodatkowanych
stypendiów doktoranckich z pieniędzy grantowych.

