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Aktualności

Ankieta ESO
Komitet Użytkowników ESO (UC) zwraca się z wielką prośbą do
wszystkich użytkowników o wypełnienie corocznej ankiety. Ankieta ta
jest podstawą w rozmowach UC z ESO, a więc jest to okazja, aby zbadać
zaangażowanie polskich astronomów w ESO, jak i możliwość
przekazania swoich uwag (pozytywnych jak i negatywnych) na
podstawie swojego dotychczasowego doświadczenia z ESO.
Prosimy o anonimowe wypełnienie ankiety do 18 marca br. pod
adresem:
https://www.eso.org/extra/surveys/index.php/913527?lang=en
Wszelkie pytania proszę kierować do Łukasza Wyrzykowskiego
(lw@astrouw.edu.pl), przedstawiciela Polski w Komitecie Użytkowników
ESO.

Członkostwo w EAS
Przypominamy, że w związku z nowym sposobem przyjmowania
członków do Europejskiego Stowarzyszenia Astronomicznego (European
Astronomical Society, EAS) członkowie PTA mają możliwość
przynależności do EAS bez dodatkowej (poza składkami PTA) opłaty. By
zostać członkiem EAS należy zapoznać się z informacjami
zamieszczonymi na stronie EAS https://eas.unige.ch/members.jsp oraz
wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod adresem:
https://goo.gl/forms/jHDU17LM4MbdpNzb2 do dnia 18 marca br.
(termin przedłużony).

Film Astro Voices
Przedstawiciele Międzynarodowej Unii Astronomicznej zapraszają
astronomki (także studentki) do udziału w tworzeniu filmu promującego
ich obecność w świecie nauk ścisłych. Więcej informacji można znaleźć
na stronie: https://bit.ly/2HdwuVL
Kontrybucje należy przesłać do 24 marca br.
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Konkurs IAU dla doktorantów
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) przypomina, iż co roku
prowadzi konkurs dla doktorantów. Każda z “IAU Divisions” może
nagrodzić jednego kandydata za wyjątkowe osiągnięcia naukowe,
przykładowo za pracę doktorską obronioną w okresie od 16 grudnia 2018
r. do 15 grudnia 2019 r. Termin zgłoszeń mija 15 grudnia 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.iau.org/submissions/phd-prize/
Regulamin:
https://www.iau.org/science/grants_prizes/phd_prize/,
ogłoszenie:
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann19008/

IAU Dark Skies Ambassadors
W ramach programu IAU100, Międzynarodowa Unia Astronomiczna
rozpoczęła nabór osób chętnych do włączenia się do sieci ambasadorów
ciemnego nieba (IAU Dark Skies Ambassadors). Działanie to jest
zaplanowane jako długofalowe i będzie kontynuowane także po
zakończeniu obchodów IAU100. IAU zaprasza wszystkie osoby
angażujące się w działania związane z tematem nadmiernego
zanieczyszczenia sztucznym światłem.
Ogłoszenie: https://www.iau-100.org/darkskies-ambassadors-call
Strona projektu: https://darkskies4all.org/ambassador/
W Polsce sprawę będzie koordynować dr Sylwester Kołomański
z
Instytutu
Astronomicznego
Uniwersytetu
Wrocławskiego
(kolomanski@astro.uni.wroc.pl).

UNESCO International Day of Light
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zachęca do zorganizowania
w ramach Międzynarodowego Dnia Światła, który nastąpi 16 maja br.,
różnego rodzaju wydarzeń dotyczących ochrony ciemnego nieba.
Więcej informacji: https://www.lightday.org/

Działania IAU skierowane do szkół
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zachęca także do
rozpropagowania wśród nauczycieli dwóch projektów realizowanych w
roku 2019 w ramach IAU100, skierowanych do tej grupy zawodowej oraz
do szkół:
Open Astronomy Schools - https://open-astronomy-schools.org/
Einstein Schools - https://www.einsteinschools.org/
W Polsce sprawą
schools@pta.edu.pl).
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Ogłoszenia

Polski udział w SALT

8 kwietnia br. w CAMK PAN w godzinach 11.00-15.00 odbędzie się
spotkanie “Polski udział w SALT oraz perspektywy na przyszłość”, na
której zaprezentowane zostaną wyniki uzyskane przy użyciu teleskopu
SALT. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wykłady PTA
Przypominamy o wykładach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
które odbędą się w dniach 9-11 kwietnia br. w CAMKu. Wykładowcą
będzie prof. Andrew Fabian, członek Królewskiego Towarzystwa
Astronomicznego, laureat między innymi złotego medalu Catherine
Wolfe
Bruce,
złotego
medalu
Królewskiego
Towarzystwa
Astronomicznego, Bruno Rossi Prize oraz Dannie Heineman Prize.
Profesor
Fabian
wygłosi
trzy
wykłady
oraz
spotka
się
z
doktorantami oraz młodymi naukowcami. Wykłady będą
transmitowane przez system wideokonferencyjny PLATON, umożliwiając
aktywne uczestnictwo osobom spoza Warszawy. Dysponujemy
ograniczoną liczbą noclegów w warszawskim CAMKu, przeznaczonych
dla młodych naukowców, chcących bezpośrednio spotkać się
z profesorem Fabianem. Osoby zainteresowane noclegiem oraz
transmisją wykładów prosimy o kontakt z Radosławem Smolcem
(smolec@camk.edu.pl).
W załączniku znajduje się plakat promujący wykłady. Prosimy o
udostępnienie go zainteresowanym.

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18,
00-716 Warszawa
www.pta.edu.pl
zarzad@pta.edu.pl

