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1. XXXVIII Zjazd PTA – nowy termin zgłaszania referatów
Informujemy, że na prośbę organizatorów przedłużony został termin zgłaszania 10-15 minutowych
wykładów na 38. Zjazd PTA, który odbędzie się 11-14 września 2017 r. w Zielonej Górze.
W programie Zjazdu przewidziane są sesje o następującej tematyce:
Astronomia fal grawitacyjnych (przewodnicząca - D. Rosińska)
Radioastronomia i LOFAR/POLFAR (przewodniczący – A. Krankowski)
Egzoplanety i Układ Słoneczny (przewodniczący – Z . Musielak)
Astrofizyka gwiazdowa (przewodniczący – P. Pietrukowicz)
Kosmologia i skale Wszechświata (przewodniczący – G. Pietrzyński, W. Hellwing)
Astrofizyka wysokich energii (przewodnicząca – A. Słowikowska)
Udział polskich instytucji w projektach instrumentalnych (przewodniczący – M. Sarna)
Historia astronomii (przewodniczący – J. Włodarczyk)
Popularyzacja i promocja nauki (przewodniczący – S. Soberski)
Terminy:
30.05.2017 - koniec zgłoszeń 10-15 minutowych wykładów (contributed talks)
31.07.2017 - koniec rejestracji uczestników
31.07.2017 - koniec zgłoszeń plakatów (posterów)
13.09.2017 - Walne Zebranie Członków PTA
Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (dla studentów i doktorantów opłata ulgowa wynosi 100
zł) przy płatności do 31.07.2017 r. Po tym terminie opłata wzrasta odpowiednio do 250/150 zł.
Strona internetowa Zjazdu umożliwia płatność kartą płatniczą (płatności można też dokonać
przelewem).
Na stronie https://www.pta.edu.pl/zjazd38/zakwaterowanie.php podane są różne możliwości
rezerwacji noclegów w hotelach, z których część oferuje zniżkę dla uczestników Zjazdu. Studenci i
doktoranci mogą poprzez stronę zjazdu rezerwować tanie noclegi w akademikach (25 zł za dobę).
2. Nagroda Młodych PTA - nowy termin zgłoszeń
Przedłużamy termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Młodych, za wybitny, indywidualny
dorobek naukowy w dziedzinie astronomii – nowy termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2017 r.
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Strona internetowa dotycząca Nagrody: https://www.pta.edu.pl/nagrody/nagroda-mlodych
3. Urania poszukuje współpracowników
Czasopismo i portal "Urania - Postępy Astronomii" poszukują astronomów chętnych do współpracy
w zakresie popularyzacji astronomii. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres
rekrutacja@urania.edu.pl, podając swoje dane kontaktowe, a także krótko przybliżając swoją
specjalizację w astronomii oraz ewentualne doświadczenia w zakresie edukacji/popularyzacji.
4. GATS Workshop, 20-21 maja 2017, OA UAM, Poznań
Przypominamy i zapraszamy na workshop poświęcony obserwacjom spektroskopowym
prowadzonym na teleskopach GATS/PST (http://www.astro.amu.edu.pl/GATS/), który odbędzie się
20-21 maja w Obserwatorium Astronomicznym UAM w Poznaniu. Spotkanie skierowane jest do
osób, które korzystają z danych spektroskopowych projektu GATS oraz osób, które byłyby
zainteresowane nawiązaniem współpracy.
Adres internetowy spotkania: http://www.astro.amu.edu.pl/GATS_Workshop
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailem na adres dimitrov@amu.edu.pl, z następującymi informacjami:
imię, nazwisko, instytucja, temat/czas prezentacji jeżeli jest planowana, jeżeli ktoś chciałby
zaprezentować poster też prosimy o informację. Możemy również pomóc przy rezerwacji hotelu
bądź akademika. Na workshop nie ma wpisowego.
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