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1. Konferencja – Udział Polski w europejskim programie SSA
(Space Situational Awareness).
6 kwietnia 2016 r. w Poznaniu odbędzie się jednodniowa konferencja pt. „Udział Polski w
europejskim programie SSA (Space Situational Awareness)” organizowana wspólnie przez Polską
Agencję Kosmiczną POLSA i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Głównym celem konferencji jest spotkanie osób zaangażowanych w różnej formie, w realizację
programu SSA w Polsce oraz osób zamierzających podjąć jakiekolwiek działania w tej dziedzinie,
reprezentujących wszystkie podmioty decyzyjne, gospodarcze i naukowe. Przewiduje się
zapoznanie uczestników spotkania z podstawowymi informacjami o programie SSA, stanem
podjętych decyzji, proponowanych działań, możliwości uczestnictwa w projektach szczegółowych
oraz możliwościach ich finansowania. Ważnym efektem spotkania powinny być też wymiana
doświadczeń w zakresie realizowanych już zadań, a także nawiązanie kontaktów dla realizacji
przyszłych projektów w zakresie SSA.
Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. prosimy jednak o dokonanie rejestracji
do dnia 18 marca 2016 r. używając formularza zgłoszeniowego.
Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronie internetowej oraz w załączniku do
biuletynu.
http://www.astro.amu.edu.pl/KonferencjaSSA2016/SSA2016.php
W imieniu organizatorów
Edwin Wnuk
2. VIIIth Scientific Conference of Young Astronomers „Astrophisica Nova”
Konferencja pt. VIIIth Scientific Conference of Young Astronomers „Astrophisica Nova” dla
młodych naukowców, doktorantów oraz absolwentów zajmujących się astronomią odbędzie się
dniach 6–7 maja br. w budynku planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie.
Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia br. (nie ma opłat konferencyjnych, przewidziane są 10
minutowe prezentacje). Pytania dotyczące konferencji można kierować do dr. Bogdana Wszołka:
bogdan@ajd.czest.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie dołączonym do Biuletynu.
Bardzo prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.
Biuletyn ZG Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

3. III Konferencja „Astronomia – nauka i wiara”.
Organizatorzy Stowarzyszenie Astronomia Nova Obserwatorium Astronomicznego Królowej
Jadwigi zapraszają na III Konferencję „Astronomia – nauka i wiara” dla uhonorowania ś.p. ks.
prof. Konrada Rudnickiego w 90-tym roku jego urodzin. Konferencja odbędzie się 9 maja 2016
roku w Rzepienniku Biskupim. Podczas konferencji przewidziane są również obserwacje
teleskopowe tranzytu Merkurego przed tarczą Słońca. Zgłoszenia na konferencję prosimy kierować
na adres mailowy bogdan.wszolek@gmail.com (tel. 518-043-166).
Szczegóły dotyczące Konferencji umieszczone są na plakacie załączonym do Biuletynu.
4. Konferencja Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych.
W imieniu Koła Naukowego Studentów Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie
zapraszamy do udziału w Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych, która
odbędzie się w dniach 7-10 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu.
Wydarzenie jest kontynuacją podjętej w ubiegłych latach inicjatywy studentów astronomii z
Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia mającej na celu umożliwienie młodym
naukowcom wymianę doświadczeń, poszerzenie swojej wiedzy oraz nawiązanie nowych
kontaktów. Zapraszamy studentów zainteresowanych tematyką z zakresu astrofizyki, heliofizyki,
radioastronomii, kosmologii, astronautyki oraz dziedzin pokrewnych, a także wszystkich
pasjonatów astronomii.
Termin wysyłania zgłoszeń na konferencję oraz abstraktów upływa 15 marca 2016 r.
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: knsa@astro.uni.wroc.pl.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej: knsa.astro.uni.wroc.pl (zakładka KSAKN 2016)
oraz profilu KSAKN 2016 na Facebooku: www.facebook.com/ksakn2016
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