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1. Konkursy o stypendia naukowe i stanowisko post-doc w CAMK PAN
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza
konkursy o dwa 4-letnie stypendia naukowe oraz jedno 26-miesięczne stanowisko adiunkta (postdoc) w projekcie badawczym SONATA BIS „Kinetyczne symulacje niestabilności w
relatywistycznej plazmie” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem
jest dr Krzysztof Nalewajko.
Zgłoszenia można nadsyłać do 10 marca 2017 na adres knalew@camk.edu.pl.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
http://users.camk.edu.pl/knalew/
2.

GATS Workshop, 20-21 maja 2017, OA UAM, Poznań

W dniach 20-21 maja br. (sobota-niedziela) w Obserwatorium Astronomicznym UAM w Poznaniu,
odbędzie się workshop poświęcony obserwacjom spektroskopowym prowadzonym na teleskopach
GATS/PST (http://www.astro.amu.edu.pl/GATS/). Spotkanie skierowane jest do osób, które
korzystają z danych spektroskopowych projektu GATS oraz osób, które byłyby zainteresowane
nawiązaniem współpracy.
Wstępny plan spotkania:
•

Sobota

20 maja: 13:00-19:00 prezentacje wyników, spraw instrumentalnych

•

Niedziela 21 maja: 9:00-15:00 dyskusje, planowanie przyszłych działań

Na workshop nie ma wpisowego.
Wkrótce pod adresem http://www.astro.amu.edu.pl/GATS_Workshop powstanie strona poświęcona
spotkaniu.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysyłać mailem na adres dimitrov@amu.edu.pl. Prosimy o
podanie następujących informacji: imię, nazwisko, instytucja, tytuł i czas prezentacji. Możliwa jest
też prezentacja posteru. Możemy pomóc przy rezerwacji hotelu bądź akademika.
Adresy kontaktowe do organizatorów: Wojciech Dimitrow: dimitrov@amu.edu.pl, Krzysztof
Kamiński: chrisk@amu.edu.pl
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3. Wspomnienie o prof. Bohdanie Paczyńskim
Informujemy, że na stronach American National Academy of Science zostały zamieszczone
wspomnienia o prof. Bohdanie Paczyńskim. Autorem wspomnień jest Bruce T. Draine z Princeton
University.
http://www.nasonline.org/publications/biographical-memoirs/memoir-pdfs/paczynski-bohdan.pdf
4. Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik
Zwracam się do Państwa jako producent Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik.
Festiwal to coroczne wydarzenia poświęcone wpływowi nauki i nowych technologii na życie
społeczne w najbliższej przyszłości (link do poprzedniej edycji: http://festiwalprzemiany.pl/).
Tegoroczna edycja festiwalu poświęcona będzie eksploracji kosmosu, obserwacji kuli ziemskiej
i architekturze kosmicznej. Do naszej wystawy poszukujemy narzędzi i pomocy naukowych
służących astronomii przed rewolucją komputerową, takich jak mapy nieba, teleskopy i inne
narzędzia do obserwacji nieba oraz meteoryty.
Zdaję sobie oczywiście sprawę, iż ekspozycja takich przedmiotów nie należy do pola Państwa
działalności. Być może jednak dysponują Państwo takimi zbiorami i mają możliwość ich
udostępnienia.
Będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek informację w tej sprawie. Bardzo proszę o kontakt.
Z wyrazami szacunku,
Adam Mandziejewski
Koordynator Festiwalu Przemiany
Pracownia Wydarzeń Naukowych i Artystycznych
Tel. +48 516169378
adam.mandziejewski@kopernik.org.pl
5. Medal im. Włodzimierza Zonna i Nagroda Młodych
Przypominamy, że można zgłaszać kandydatów do Medalu im. Włodzmierza Zonna, za
popularyzację wiedzy o Wszechświecie oraz Nagrody Młodych, za wybitny, indywidualny dorobek
naukowy w dziedzinie astronomii.
•
•

Medal im. Włodzimierza Zonna – termin zgłoszenia 28 lutego 2017 r.
Nagroda Młodych – termin zgłoszenia 31 maja 2017 r.

Strona internetowa PTA dotycząca przyznawanych Nagród: https://www.pta.edu.pl/nagrody
6. Strefa członków PTA
Uprzejmie przypominamy o opłacaniu składki członkowskiej PTA. Po zalogowaniu się do systemu
można samodzielne sprawdzić stan opłacenia składek. Jeśli ktoś z Państwa przeszedł na emeryturę
prosimy o przekazanie informacji, ponieważ emeryci są zwolnieni z opłacania składki
członkowskiej. Osoby, które zalegają z opłaceniem składki powyżej 1 roku, nie otrzymują
czasopisma Urania.
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Strefa dla członków:
https://www.pta.edu.pl/members-area/
(Procedura aktywacji konta w systemie była podana w Biuletynie 5/2016.)
Bardzo prosimy również o sprawdzenie swoich aktualnych danych i adresu do
korespondencji, w przypadku gdy są one nieaktualne należy je edytować i dokonać zmian.
W menu klikamy Moje dane i następnie wybieramy:
•
•

Edytuj dane ogólne
lub
Edytuj adres korespondencyjny (adres wysyłki Uranii)

Wszelkie pytania prosimy kierować na adresy:
•
•

kontakt do Sekretarza: sekretarz@pta.edu.pl
kontakt do Skarbnika: skarbnik@pta.edu.pl
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