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Strona 40. Zjazdu PTA 

Przypominamy, iż 40. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 
odbędzie się w dniach 13-17 września 2021 r. w Szczecinie (w formule 
dostosowanej do sytuacji pandemicznej w kraju). Dostępna jest strona 
internetowa konferencji ze wstępnym programem (polecamy m.in. trzy 
wykłady noblistów). Z kolei rejestracja udziału rozpocznie się 30 
kwietnia. 

Strona internetowa 40. Zjazdu PTA:  
https://www.pta.edu.pl/zjazd40 

Lista członków PTA 

W strefie dla członków PTA została dodana zakładka "Lista członków", 
w której można obejrzeć pełną listę nazwisk członków Towarzystwa. 

AstroGPS for the World 

Międzynarodowa Unia Astronomiczna pozytywnie odniosła się do 
p o m y s ł u u m i ę d z y n a r o d o w i e n i a s e r w i s u A s t r o G P S 
przygotowywanego przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne, 
przyznając mini-grant na ten cel. Poza Polską do projektu dołączy 
11 krajów: Angola, Czechy, Dominikana, Irak, Kenia, Liban, 
Mongolia, Słowacja, Słowenia, USA, Wielka Brytania. AstroGPS to 
platforma przygotowywana jako serwis prezentujący wszelkiego 
rodzaju wydarzenia związane z astronomią i kosmosem, które 
odbywają się w kraju i na świecie.  

Link do strony: https://www.astrogps.pl 
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Opracowanie o polskich ośrodkach astronomicznych 

Ukaza ł się informator pt. “Polskie ośrodki astronomiczne” 
przedstawiający placówki naukowe zajmujące się badaniami kosmosu. 
Uzupełniono go dodatkowo o kilka stron prezentujących studiowanie 
astronomii, placówki edukacyjne, astronomię amatorską, media 
astronomiczne, są też mapy rozmieszczenia polskich obserwatoriów i 
teleskopów na terenie kraju i za granicą. 
  
Opracowanie wydano w wersjach polskiej i angielskiej. Wydawcami są 
Po lsk ie Towarzystwo Astronomiczne oraz Obserwator ium 
Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizacja projektu była 
możliwa dzięki finansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany 
Akademickiej w ramach Programu Promocja Zagraniczna. 

Informator moża pobrać bezpłatnie ze strony https://www.pta.edu.pl/
wydawnictwa/katalogi 
Wersja polska w PDF: https://www.pta.edu.pl/pliki/polskie-osrodki-
astronomiczne.pdf 
Wersja angielska w PDF: https://www.pta.edu.pl/pliki/polish-
astronomical-facilities.pdf 
Wersja polska w systemie Google Play: https://play.google.com/store/
books/details?id=aR8mEAAAQBAJ 
Wersja angielska w systemie Google Play: https://play.google.com/
store/books/details?id=_womEAAAQBAJ 
Wersja polska w systemie Legimi:  
https://www.legimi.pl/,b652184.html 
Wersja angielska w systemie Legimi:  
https://www.legimi.pl/,b652185.html 

Oferta pracy w CAMK PAN 

CAMK PAN ogłasza konkurs na stanowisko typu „post-doc” do 
współpracy przy projekcie NCN „A precision and accurate Hubble 
constant determination in the era of Gaia”. 
Więcej informacji pod adresem: https://jobregister.aas.org/ad/
857f1b80. Termin składania dokumentów mija 30 kwietnia br. 
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