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1. XXXVII Zjazd PTA , 7-10 września 2015, Poznań
W dniach 7-10 września 2015 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się
XXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Rejestrację uczestników otwieramy już
dziś. Na stronie internetowej Zjazdu znajdują się wszelkie informacje związane z jego organizacją.
Niestety nadal nie mamy informacji czy konferencja otrzymała dofinasowanie z MNiSW i w
związku z tym kwestia zaproszonych wykładowców jest ciągle otwarta. Komitet Naukowy Zjazdu
pracuje aktualnie nad programem. Zachęcamy uczestników do zgłaszania 10-15 minutowych
wystąpień. Zgłoszenie wykładu nie oznacza jednak jego automatycznej akceptacji i umieszczenia w
programie zjazdu. Strona Zjazdu - http://www.pta.edu.pl/zjazd37
2. Premierowy odcinek programu „Astronarium” w Telewizji Polskiej
Niedługo na antenie Telewizji Polskiej rozpocznie się emisja cyklu programów
popularnonaukowych poświęconych astronomii oraz polskim naukowcom zgłębiającym tajemnice
Kosmosu. Współproducentem programu jest PTA. Emisja premierowego odcinka jest zaplanowana
na 2 marca 2015 r. o godzinie 17:00 na antenie TVP Regionalna (pasmo wspólne regionalnych
kanałów TVP). Kolejne odcinki co tydzień w poniedziałek o godz. 17:00.
Witryna programu: http://www.astronarium.pl
Zwiastun: https://www.youtube.com/c/AstronariumPl
3. Aplikowanie o czas na teleskopach ESO
Informujemy, że można ponownie aplikować o czas na teleskopach w ESO. Termin składania
wniosków - 1 kwietnia, obejmuje to okres obserwacyjny październik-kwiecień. Poprzednio
mieliśmy duży procent sukcesu - na 20 wniosków z Polski 6 zostało zaakceptowanych. Warto
próbować. Skoro formalności w związku z przystąpieniem Polski do ESO są na finiszu, trzeba już
zacząć wykorzystywać te możliwości. Porad (sprawy instrumentów, strategii itp) chętnie udzielą
następujące osoby:
Danuta Dobrzycka (ESO) - ddobrzyc@eso.org
Adam Dobrzycki (ESO) - adam.dobrzycki@eso.org
Rodolfo Smiljanic (CAMK-Toruń) - rsmiljanic@ncac.torun.pl
Bożena Czerny
4. Seminarium „Fotometryczne i astrometryczne obserwacje planetoid”
Katedra Astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza wszystkich zainteresowanych, na
seminarium poświęcone problematyce obserwacji fotometrycznych i astrometrycznych planetoid
oraz redukcji danych. W ramach seminarium zostaną omówione sposoby powadzenia obserwacji
jak i zastosowanie najbardziej popularnych programów do redukcji danych.
Sobota 21 marca 2015, godz. 11:00, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, szczegóły w
załączniku - planetoid.pdf .

5. Proceedings of the Polish Astronomical Society
Miło nam poinformować, że PTA wydaje serię wydawniczą "Proceedings of the Polish
Astronomical Society" z materiałami z konferencji o tematyce astronomicznej. Artykuły są
publikowane w języku angielskim, aby wydawnictwo miało zasięg międzynarodowy. Seria
obejmuje w szczególności materiały ze Zjazdów Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
stanowiąc tym samym przegląd bieżącej tematyki badawczej krajowej astronomii.
Pierwszy wolumin zawierający m.in. artykuł napisany przez Laureata Medalu Bohdana
Paczyńskiego - Martina Rees'a znajduje się na stronie: http://www.pta.edu.pl/proc
6. Nagrody PTA
Przypominamy, że wkrótce tj. 6 marca, upływa termin zgłaszania kandydatur do Nagrody im.
Włodzimierza Zonna za popularyzację wiedzy o Wszechświecie.
http://www.pta.edu.pl/nagrody

