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1. Warsztaty ESO dla przemysłu
W dniu 22 stycznia 2013 w godz. 9:00-14:30 odbędą się w CAMK, w Warszawie, Warsztaty ESO
dla Przemysłu. Pięciu wysokich urzędników ESO będzie wyjaśniać, czego ESO będzie
potrzebowało do budowy E-ELT i jakie są możliwości współpracy. Program zajęć znajduje się na
stronie internetowej http://eso-industry.pta.edu.pl/program.php Proszę o rozpropagowanie tej
informacji. Chętni do w zajęciach muszą się zarejestrować na stronie konferencji
http://eso-industry.pta.edu.pl/rejestracja.php do dnia 20 grudnia.
Bożena Czerny
2. NCN – nowa tura wniosków
Przypominam, że 15 grudnia mija termin składania wniosków na konkursy OPUS, PRELUDIUM,
SONATA i SONATA BIS. Został też ogłoszony zupełnie nowy międzydziedzinowy konkurs na
znaczne środki (budżet projektu musi się mieścić w przedziale 2 - 7 mln zł). Projekt . musi
obejmować dwa z trzech obszarów: nauki humanistyczne, nauki ścisłe i techniczne oraz nauki o
życiu. Wniosek jest składany przez konsorcjum. Termin składania: 15 marca 2013. Więcej na
stronie http://www.ncn.gov.pl/ .
Bożena Czerny
3. Medal Bohdana Paczyńskiego
PTA po raz pierwszy będzie przyznawać Medal Bohdana Paczyńskiego. Wniosek o nadanie Medalu
powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, przedstawiające omówienie naukowych osiągnięć
kandydata. Oprócz osoby zgłaszającej, wniosek powinno poprzeć co najmniej trzech członków
PTA. Wnioski prosimy nadsyłać do dnia 3 grudnia 2012, na ręce Prezesa PTA (bcz@camk.edu.pl).
Więcej na stronie http://www.pta.edu.pl/node/7 .
Pierwsze dwa wnioski już wpłynęły. Laureat wygłosi Wykład Bohdana Paczyńskiego w czasie
XXXVI Zjazdu PTA w Warszawie.
4.

Składki członkowskie PTA

Z końcem roku przypominamy członkom towarzystwa o konieczności opłacenia składki na konto nr
PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
(Polskiego Towarzystwo Astronomiczne, ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa)
Jednocześnie informujemy, że bezpłatną Uranię w ramach składki członkowskiej zgodnie ze
Statutem otrzymują członkowie niezalegający ze składką dłużej niż 2 lata.

