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Aktualności
Sprawy EAS
Z przyjemnością informujemy, że w wyniku głosowania członków
European Astronomical Society (EAS) na członka Rady EAS w kadencji
2020 – 2024 została wybrana koleżanka Agata Różańska, od lat pełniąca
funkcję skarbnika PTA. Serdeczne gratulacje!

Astronomiczne wydarzenia w plebiscytach kulturalnych
Astronomia od wieków była częścią kultury i inspiracją dla twórców
i artystów. Nie inaczej jest dzisiaj, czego przykładem są dwa tegoroczne
plebiscyty z dziedziny kultury, w których w odpowiednich kategoriach
nominowano wydarzenia astronomiczne. Na trójwymiarową mapę Drogi
Mlecznej można głosować w plebiscycie MocArty RMF Classic 2019,
a z kolei na ubiegłoroczne nazwanie gwiazdy i planety imionami Solaris
i Pirx możemy oddać głos w plebiscycie Książka Roku 2019.
Plebiscyt MocArty RFM Classic 2019 organizowany jest przez radio RMF
Classic. Jedną z jego kategorii nazwano „Rzecz z klasą 2019” i w gronie
nominowanych
zamieszczono
wyniki
badań
astronomicznych:
trójwymiarową mapę Drogi Mlecznej opracowaną przez polskich
astronomów z projektu OGLE.
W tym plebiscycie można głosować do 26 lutego 2020 r. na
stronie https://www.rmfclassic.pl/mocarty-2019.
Wyniki
poznamy
9 marca 2020 r. w trakcie uroczystej gali w Warszawie.
Plebiscyt Książka Roku 2019 prowadzony jest przez portal
Lubimyczytać.pl, ze wsparciem Allegro, Starego Browaru i Miasta
Poznań. Jedna z kategorii nosi nazwę „Wydarzenie roku 2019”, a
w gronie nominowanych organizatorzy umieścili nazwanie gwiazdy
i planety imionami Solaris i Pirx, nawiązującymi do twórczości
Stanisława Lema, najsłynniejszego polskiego pisarza literatury sciencefiction. Nazwy te zostały nadane przez Międzynarodową Unię
Astronomiczną (IAU) w ramach konkursu IAU100 NameExoWorlds,
którego polską część prowadziło Polskie Towarzystwo Astronomiczne
(PTA).
W plebiscycie Książka Roku 2019 można głosować do końca lutego br.
na stronie https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/95/wydarzenieroku-2019. Wyniki zostaną ogłoszone 6 marca 2020 r. podczas gali
finałowej w Poznaniu.
Zachęcamy do oddania głosów na powyższe propozycje.
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Ogłoszenia

Szkoła Kosmologiczna
Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Uniwersytet Jagielloński wraz ze
współorganizatorami po raz kolejny zapraszają studentów, doktorantów
oraz pozostałych zainteresowanych pracowników naukowych na
tegoroczną, piątą już edycję międzynarodowej Szkoły Kosmologicznej
5th Cosmology School "Introduction to Cosmology". Odbędzie się ona w
Krakowie w dniach 18 lipca - 2 sierpnia. Szkoła Kosmologiczna to
znakomita okazja do poszerzenia i usystematyzowania wiedzy na temat
kosmologii teoretycznej i obserwacyjnej, połączonej z warsztatami
komputerowymi i obserwacyjnymi, do przedstawienia wyników własnych
badań z tego zakresu, a także do spotkania z wybitnymi specjalistami z
tej dziedziny oraz nawiązania nowych kontaktów naukowych. Termin
rejestracji zgłoszeń upływa 30 maja 2020 r.
Więcej informacji na stronie Szkoły Kosmologicznej:
http://cosmoschool2020.oa.uj.edu.pl/

Szkoła letnia w Brnie
Zapraszamy do rejestracji na szkołę letnią „GAIA & TESS: Tools for
understanding the Local Universe”, która odbędzie się w dniach
5 - 15 czerwca br. w Brnie: https://gate.physics.muni.cz. Termin
rejestracji na szkołę upływa 31 marca br. Warsztaty organizowane są
przy wsparciu programu ERASMUS+.
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