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Termin Zjazdu PTA 

Zarząd PTA ustalił termin 39. Zjazdu Polskiego Towarzystwa 
Astronomicznego. Odbędzie się w Olsztynie w dniach od 9 do 12 
września 2019 r. 

 

Spotkanie Organizacji Kosmicznych i Astronomicznych 

 

Przyszłorocznemu Zjazdowi PTA towarzyszyć będzie spotkanie polskich 
organizacji zajmujących się astronomią i kosmosem. Organizacje zbiorą 
się 7-8 września 2019 r. w Olsztynie. Przedstawicieli organizacji 
zachęcamy do rezerwacji tego terminu w kalendarzach. Szczegóły 
zostaną podane później. 

 
 
Proceedings of the Polish Astronomical Society 
 
Ukazały się kolejne tomy serii “Proceedings of the Polish Astronomical 
Society”: 
 

• Tom szósty zawiera materiały z konferencji “The RR Lyrae 2017 
Conference. Revival of the Classical Pulsators: from Galactic 
Structure to Stellar Interior Diagnostics” która odbyła się  
w dniach 17-21 września 2017 roku w Niepołomicach. Tom jest 
dostępny on-line pod adresem:  
https://www.pta.edu.pl/proc/v6p1 
 

• Tom ósmy zawiera materiały z konferencji “3rd BRITE Science 
Conference” która odbyła się w dniach 7-10 sierpnia 2017 roku w 
Auberge du Lac Taureau w Kanadzie. Tom dostępny jest on-line 
pod adresem: https://www.pta.edu.pl/proc/v8p1 
 
 

Wkrótce oba tomy będzie można nabyć za pośrednictwem sklepu 
internetowego Uranii. Tom 7 z materiałami z XXXVIII Zjazdu PTA  
w Zielonej Górze spodziewany jest we wrześniu. 
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IAU National Outreach Coordinator for Poland 
 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) wyznaczyła krajowego 
koordynatora ds popularyzacji. Został nim dr Krzysztof Czart, który jest 
także członkiem Zarządu naszego Towarzystwa. Adres kontaktowy: noc-
poland@iau.org. 
 
Lista krajowych koordynatorów: https://www.iau.org/public/noc/ 
 
 
IAU100 w roku 2019 
 
Na rok 2019 Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) przygotowuje 
szereg globalnych akcji popularyzujących astronomię w różnych 
aspektach. Okazją jest stulecie IAU. Więcej szczegółów będzie 
przedstawionych podczas Kongresu IAU w Wiedniu w dniach 20-31 
sierpnia 2018 r. Nasze Towarzystwo aktywnie włączy się w koordynację 
działań IAU100 na poziomie krajowym. Zachęcamy inne instytucje, 
organizacje i osoby prywatne do włączenia się w akcję IAU100 oraz do 
współpracy. Zainteresowani mogą kontaktować się z krajowym 
koordynatorem ds popularyzacji: noc-poland@iau.org. Zachęcamy do 
nadsyłania własnych pomysłów i propozycji. 
 
Wstępne informacje: 
https://www.iau.org/public/iau100/ 
 
 
PTA na Pikniku Naukowym 
 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne uczestniczyło w tegorocznej edycji 
Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który 
odbył się 9 czerwca w Warszawie. Stoisko PTA, na którym prezentowane 
były zagadnienia związane z ciemną materią i energią, cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. W ciągu 10 godzin Pikniku odwiedził je 
wielotysięczny tłum ludzi spragnionych wiedzy o kosmosie i astronomii. 
Już dziś zachęcamy do pomocy przy organizacji przyszłorocznej edycji 
Pikniku. 
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Konferencja CREDO Week 
 
Konferencja The Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory 
(CREDO) Week odbędzie się w dniach 1-5 października 2018  
w Krakowie.  
Więcej informacji i rejestracja znajdują się na stronie:  
https://indico.ifj.edu.pl/event/213/overview 
 
 
 
 
Wizyty astronomów w szkołach – szukamy chętnych 
 
Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) planuje w przyszłym roku 
przeprowadzić ogólnopolski projekt wizyt astronomów w szkołach. Będą 
to prelekcje, pokazy dla uczniów, a także warsztaty dla nauczycieli. 
Mamy już pierwsze zgłoszenia, ale zachęcamy kolejne osoby 
zainteresowane udziałem do wypełnienia krótkiej ankiety:  
https://docs.google.com/forms/d/1xmgLL3HPi4A1YDJRnQDLoJZmTdrk
BDNpeb6aObs5Knc/ 
 
 
Astronomy Translation Network 
 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) zaczęła tworzyć grupę 
wolontariuszy do tłumaczeń materiałów astronomicznych. Są to 
astronomowie, tłumacze i inni specjaliści. Polska grupa tłumaczeniowa 
rozpoczęła już aktywne działanie. Zachęcamy kolejne osoby do 
włączenia się w jej prace. 
 
Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy: 
https://translation.iau.org 
 
 
IAU zatrudni na stanowisko International Outreach Coordinator 
 
 
Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU) poszukuje kandydata na 
stanowisko International Outreach Coordinator. Jest to praca na pełen 
etat, w ramach umowy trwającej 3 lata, z możliwością przedłużenia. 
Siedziba IAU Office for Astronomy Outreach znajduje się w Tokio. 
Wynagrodzenie będzie zbliżone do pensji "assistant professor" na 
japońskim uniwersytecie. Podstawowym zadaniem na tym stanowisku 
będzie ogólnoświatowa koordynacja działań IAU związanych  
z popularyzacją astronomii. Termin składania podań mija 15.10.2018 r. 
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Szczegóły znajdują się na stronach: 
https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann18028/ 
https://www.iau.org/static/archives/announcements/pdf/ann18028a.p
df 
 
 
Stypendium w IF UP w Krakowie 
 
Instytut Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poszukuje 
kandydatów na stanowisko stypendysty w ramach projektów 
badawczych finansowanych przez NCN. Kandydat powinien być 
doktorantem na uczelni polskiej lub rozpocząć studia doktoranckie  
w bieżącym roku. Osoba na tym stanowisku będzie prowadziła badania 
w zakresie pulsujących gorących podkarłów, w szczególności bazując na 
orbitalnych danych fotometrycznych oraz naziemnych danych 
spektroskopowych. Stypendysta ma możliwość wyboru dowolnej uczelni 
w Polsce, na której podejmie studia III stopnia. Szczegóły dotyczące 
oferty zatrudnienia dostępne są u kierownika projektu pod adresem 
andrzej.baran@up.krakow.pl 
 
 
Zakładka „Praca” na stronie internetowej PTA 
 
Przypominamy, iż na stronie internetowej Towarzystwa w menu 
"Wiadomości" znajduje się zakładka "Praca". Można tam znaleźć 
aktualne oferty pracy, stypendiów, praktyk. Zachęcamy też instytucje 
astronomiczne do zgłaszania informacji o prowadzonych konkursach. 
 
Bezpośredni link: https://www.pta.edu.pl/praca 
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