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Apel „Astronomia w Twoim Domu” 

Wychodząc naprzeciw potrzebie zdalnej edukacji i popularyzacji, PTA 
planuje serię wykładów/spotkań z astronomami w formie 
wideokonferencji pt. “Astronomia w Twoim Domu”. Każdego z Państwa, 
kto chciałby włączyć się w inicjatywę poprzez wygłoszenie wykładu 
popularnonaukowego w formie on-line, prosimy o kontakt na adres 
sekretarz@pta.edu.pl. Prelekcje będą prezentowane na YouTube  
i Facebooku na kanałach Astronarium i Uranii. 
 
Do organizowania i włączenia się w tego typu akcje zachęca także 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU), ogłaszając globalny 
konkurs o nazwie Online Astronomy@Home Awards. IAU przyzna 
nagrody w kilku kategoriach dla inicjatyw przeprowadzonych w okresie 
od 1 kwietnia do 31 lipca 2020 r. 
 
Szczegóły na temat Online Astronomy@Home Awards:  
https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/astronomy-at-home 
https://www.iau.org/public/oao/oao_global_events/ 
 
  
 
Elektroniczne wydania „Uranii” 2012-2019 za darmo  
 
 
Redakcja dwumiesięcznika „Urania – Postępy Astronomii” podjęła 
decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu elektronicznych wydań 
najnowszych roczników tego czasopisma. Ma to na celu wspomożenie 
nauczycieli i uczniów w zdalnej edukacji, w związku z tymczasowym 
zamknięciem szkół i obecną sytuacją epidemiczną w kraju. Skorzystać z 
oferty i pobrać darmowe zasoby mogą też wszystkie inne chętne osoby. 
 
Elektroniczne wydania „Uranii” można pobierać na dwa sposoby: 
poprzez portal Uranii z dedykowanej strony 
www.urania.edu.pl/archiwum lub alternatywnie ze sklepu Google Play 
dla urządzeń mobilnych z systemem Android 
(https://play.google.com/store/books/author?id=PTA+/+PTMA). Pliki 
dostępne są w formacie PDF. 
Bezpłatnie dostępne jest także całe historyczne „Cyfrowe Archiwum 
Uranii”, zawierające zeskanowane wszystkie numery czasopisma od 
roku 1919 do 2011 oraz „Postępów Astronomii” z lat 1953-1997. 

https://www.urania.edu.pl/archiwum 

https://play.google.com/store/books/author?id=PTA+/+PTMA 
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Materiały Astronomiczne do zdalnego nauczania 
 
W związku z wprowadzeniem nauczania w formie zdalnej, 
przedstawiamy materiały Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, 
które są dostępne nieodpłatnie w internecie i przydatne dla szkół, 
uczniów i nauczycieli w ramach przedmiotów takich, jak fizyka, 
geografia, przyroda, chemia, czy historia. 

Spis materiałów znajduje się pod adresem:  

https://www.pta.edu.pl/prasa/pta2003 

 
 
 
Astronarium podczas epidemii 
 
W okresie związanych z epidemią ograniczeń premiery programu 
Astronarium będą odbywały się raz w miesiącu (co 4 tygodnie).  Nowe 
produkcje oparte będą na niewykorzystanych materiałach filmowych 
uzyskanych przy okazji kręcenia dotychczasowych odcinków. Emisje 
programu (powtórki i premiery) jak dotąd w paśmie ogólnopolskim TVP3 
w czwartki o godz. 17 i w piątki o godz. 11. Kanał Astronarium w serwisie 
YouTube chcemy wykorzystać również do emisji na żywo wykładów  
w ramach akcji “Astronomia w Twoim Domu”: 
https://www.youtube.com/AstronariumPL 
 
 
 
Sprawy ESO 
 
Termin składania wniosków obserwacyjnych do ESO został przesunięty 
na 23 kwietnia 2020 r., godz. 12:00. Więcej informacji pod adresem: 
https://www.eso.org/sci/observing/phase1/p106/proposalsopen.html 
 
Przypominamy, że komitet użytkowników ESO przygotowuje niezależną 
od ESO ankietę w celu usprawnienia współpracy użytkowników z ESO. 
Przedstawiciel Polski w ESO UC, dr hab. Łukasz Wyrzykowski, zwraca się 
z prośbą o jak najliczniejszy udział w tegorocznej ankiecie, dostępnej 
pod adresem: 
https://www.eso.org/extra/surveys/index.php/239975?lang=en do  
1 kwietnia 2020 roku.  
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