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1. Przedstawiciele PTA do Rady Fundacji Astronomii Polskiej
Zarząd Główny PTA powołał przedstawicieli do Rady Fundacji Astronomii Polskiej w osobach:
Andrzej Pigulski, Ewa Szuszkiewicz, Bronisław Rudak. Do Rady wchodzi też z urzędu Prezes
PTA.
2. Kalendarz astronomiczny 2014 dla prenumeratorów Uranii-PA
Podobnie jak w latach ubiegłych, prenumeratorzy Uranii-PA otrzymają darmowy bonus - kalendarz
2014 z pięknymi zdjęciami astronomicznymi. Kalendarz otrzymają bezpłatnie osoby, które mają
wykupioną prenumeratę na przyszły rok, obejmującą numer 1/2014. Jeżeli ktoś posiadał do tej pory
prenumeratę na mijający rok, obejmującą numer 6/2013 i zdążył już ją przedłużyć na kolejny rok,
otrzyma kalendarz wraz z numerem 6/2013 (czyli już niedługo). Osoby, które opłacą prenumeratę
po wysyłce numeru 6/2013, otrzymają kalendarz wraz z numerem 1/2014.
Członkowie PTA, którzy mają opłacone składki członkowskie, otrzymują bezpłatnie Uranię przez
cały rok (czyli także kalendarz). Osobom, które nie opłaciły jeszcze składki za rok 2013,
przypominamy o konieczności jej opłacenia.
Więcej informacji:
http://www.urania.pta.edu.pl/prenumerata
http://www.urania.pta.edu.pl/wiadomosci/kalendarz-astronomiczny-2014-dla-prenumeratorowuranii.html
Prenumeratę Uranii-PA można nabyć także w sklepie internetowym PTA: http://sklep.pta.edu.pl
3. Rok 2015 - Rokiem Światła
Kilka dni temu Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło, że Rok 2015 będzie Międzynarodowym
Rokiem Światła i Technologii Wykorzystujących Światło. Międzynarodowa Unia Astronomiczna,
która będzie współdziałać z towarzystwami fizycznymi, będzie chciała uwypuklić dodatkowo
zagadnienie ochrony obszarów naturalnego ciemnego nieba jako dziedzictwa ludzkości i
problemów wynikających z zanieczyszczenia nocnego nieba nadmiarem sztucznego oświetlenia.
4. Prenumerata sponsorowana Uranii-PA dla szkół
Redakcja Uranii-PA ma specjalną ofertę dla szkół i bibliotek szkolnych, związaną ze staraniami w
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dopłaty do prenumerat szkolnych. W ramach
prenumeraty sponsorowanej szkoły zapłacą jedynie połowę regularnej ceny prenumeraty. Jeżeli
ministerstwo zdecyduje się zaakceptować projekt, szkoła otrzyma pełną roczną prenumeratę Uranii.
Natomiast w przypadku braku pozytywnej decyzji ministerstwa, redakcja prześle szkołom cztery
kolejne zeszyty Uranii, czyli szkoła i tak zyska jeden darmowy numer.

Zgłoszenia do prenumerat szkolnych:
http://www.urania.pta.edu.pl/zasoby/prenumerata-sponsorowana-dla-szkol.html
5. Środowiskowe spotkanie astrofizyki cząstek
Krajowa Rada Astrofizyki Cząstek zaprasza na środowiskowe spotkanie astrofizyki cząstek, które
odbędzie się 7 stycznia 2014 roku o godzinie 14 w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja
Kopernika w Warszawie, ul. Bartycka 18. Celem spotkania będzie poinformowanie środowiska oraz
dyskusja o możliwościach grantowych powstałychw ramach Horyzont2020. Więcej informacji
ukaże się na stronie http://nz43-crab.ifj.edu.pl/KRAC.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

