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1. Zmiany w IAU
Najważniejsze zmiany w Statucie i Regulaminie IAU dotyczą:
** Możliwości wprowadzenia głosowania elektronicznego nad sprawami głównie naukowymi, w
celu zapewnienia jak największego udziału społecznosci astronomicznej w podejmowaniu decyzji
dotyczących najważniejszych spraw astronomicznych (możliwe będzie glosowanie nad sprawami
przedstawionymi przez Władze Unii nie później niż na 3 miesiące przed Zgromadzeniem Ogólnym,
i do 31 dni po zakończeniu Zgromadzenia).
** Powołania stałego Komitetu d/s Finansowych mającego na celu doradzanie Władzom Unii w
sprawach finansowych, budżetowych itp.
** Powołania stałego Komitetu d/s Powoływania Nowych Członków działającego ciągle pomiędzy
Zgromadzeniami Ogólnymi IAU.
Ponadto uchwalonych zostało kilka rezolucji, z których najważniejsza dotyczy zmiany struktury
Unii w związku ze zmianą współczesnej astronomii i wprowadzenia podziału na dziewięć
"Divisions":
Division A Space and Time Reference Systems
Division B Facilities, Technologies, & Data Science
Division C Education, Outreach, & Heritage
Division D High Energies & Fundamental Physics
Division E Sun & Heliosphere
Division F Planetary Systems & Bioastronomy
Division G Stars & Stellar Physics
Division H Interstellar Matter & Local Universe
Division J Galaxies & Cosmology
Odpowiednie zmiany dotyczące Komisji i Grup Roboczych (przynależność do Divisions itp.,
zostaną podjęte w roku 2013).
Andrzej Udalski
2. Wnioski o dofinansowanie działalności wspierającej naukę
Do końca września mamy termin na składanie wniosków o dofinansowanie działalności
wspierającej naukę - grant MNiSW. W związku z tym uprzejmie proszę wszystkich
zainteresowanych, a w szczególności tych którzy dotychczas partycypowali w takich grantach o
przysłanie do mnie (na mój adres e-mailowy strys@oa.uj.edu.pl):
- informacji (możliwie szczegółowej) o planowanych działaniach tj. tytułu imprezy jej zakresu

merytorycznego oraz potrzeb finansowych
- sprawozdania merytoryczno-finansowego ze zrealizowanych zadań w roku 2012.
Ponieważ potrzebuje trochę czasu, aby wniosek zredagować proszę o przesłanie danych
dotyczących planowanych w 2013 roku imprez w terminie do 20-go września.
Stanisław Ryś
3. Składki członkowskie
Przypominamy o konieczności opłacania składek członkowskich PTA w wysokości 60 zł na rok, w
ramach których otrzymują Państwo Uranię-Postępy Astronomii. Nr konta: PL 93 1160 2202 0000
0000 2906 0524, PTA, Bartycka 18, 00-716 Warszawa.
4. Urania-Postępy Astronomii - Apel Redaktora
Redakcja Uranii planuje kolejne działania promocyjne na koniec bieżącego roku oraz zwiększenie
objętości pisma i zróżnicowanie poziomu i tematyki od roku 2013. Wszystkie środki uzyskiwane z
reklam i od sponsorów inwestujemy w promocję, bo dopiero bieżąca sprzedaż na poziomie ok.
3 tys. egzemplarzy zapewni stabilność i bezpieczeństwo pisma.
Wśród astronomów, amatorów, nauczycieli, studentów i uczniów, poszukujemy korespondentów,
współpracowników i redaktorów gotowych przejąć albo stworzyć od podstaw nowe działy
edukacyjne (olimpiada, OMSA, astronomia dla dzieci, edukacja w internecie, etc.), amatorskie
(astrofotografia, gwiazdy zmienne i inne) i merytoryczne (np. astronautyka, badania kosmiczne,
opis i testy sprzętu, recenzje książek, kronikę bieżących wydarzeń etc). Wciąż poszukujemy
atrakcyjnej i zwartej formy kalendarza astronomicznego w Uranii wraz z krótkimi tekstami,
stanowiącymi zachętę dla całkowicie nowych i przypadkowych czytelników do zainteresowania się
niebem.
Kolegów astronomów i wszystkich przyjaciół Uranii, proszę o nieodmawianie pisania tekstów lub
udzielania wywiadów na prośbę Redakcji. Urania od dziewięćdziesięciu lat chce tworzyć narodową
wartość dodaną w dziedzinie astronomii, jako podstawowej cząstki kultury. Jednocześnie prosimy o
wyrozumiałość za opieszałość w druku, niektórych cennych materiałów – albo muszą one poczekać
by ich tematyka spełniała kryterium zróżnicowania, albo są za trudne i wymagają szczególnego
opracowania, albo nie mamy pomysłu jak ważny społecznie temat redakcyjnie "opakować" by miał
szansę być zauważony.
Zwracam się do wszystkich Kolegów Astronomów, Przyjaciół i Czytelników Uranii o pomoc w
pozyskiwaniu reklam. To może być reklama edukacyjna kierunku studiów na Twojej uczelni lub
wydawanych w Twoim wydawnictwie książek, turystyczna Twojego planetarium, wystawy lub
muzeum, handlowa oferowanych przez Ciebie lub Twoich przyjaciół kopuł, teleskopów i kamer,
pamiątek i gadżetów, wszystkiego co ma jakikolwiek związek z astronomią i niebem. Pomyśl, że
reklama w Uranii jest kierowana wprost do ludzi już niebem zarażonych, poszukaj i przekonaj
potencjalnych reklamodawców wśród swoich znajomych.
Redaktor Naczelny Uranii
Maciej Mikołajewski mamiko@astri.umk.pl
5. Medal im. Włodzimierza Zonna
Przypominamy o Medalu im. Włodzimierza Zonna, najwyższej nagrodzie PTA za popularyzację i
upowszechnianie astronomii. Kandydatury zgodnie z regulaminem http://pta.edu.pl/node/7 mogą
być zgłaszane przez członków PTA, Zarząd Główny PTMA oraz placówki astronomiczne i powinny
być kierowane wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Jury, Wiceprezesa PTA na
wiceprezes@pta.edu.pl.

