Toruński Zlot Miłośników Astronomii zbliża się wielkimi krokami. Pragniemy
przybliżyć Państwu więcej szczegółów dotyczących imprezy, zwłaszcza wykładów
oraz warsztatów.
Piątą edycję TZMA zainauguruje wykład prof. dr hab. Andrzeja Strobla z
Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Wykłady poprowadzą również mgr Marcin
Gładkowski z portalu AstroVisioN.pl i Pan Piotr Majewski z Polskiego Radia
Pomorza i Kujaw. W piątek 15 sierpnia odbędą się warsztaty komputerowe
związane z obserwacjami Słońca w paśmie H-alpha oraz astrofotografią
słoneczną. Ponadto, w dniu 16 sierpnia mgr Ernest Świerczyński z Centrum
Astronomii UMK w Piwnicach nakreśli uczestnikom problemy związane z redukcją
i analizą danych fotometrycznych dla gwiazd zmiennych. Dodatkowo zostaną
poruszone kwestie związane z poszukiwaniem zmienności wśród gwiazd.
W inicjatywie jako partnerzy/sponsorzy uczestniczą: Szkoła Leśna na
Barbarce, Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk,
Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, toruńskie Planetarium oraz grupa ''Pokazy
Nieba w Toruniu''. Na każdego z uczestników czeka również egzemplarz
najnowszego wydania czasopisma Astronomia.
Zlot został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Torunia,
Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników
Astronomii. Patronat medialny sprawuje Polskie Radio Pomorza i Kujaw. Fora
forumastronomiczne.pl
oraz
serwis
astronomia24.com
objęły
imprezę
internetowym patronatem medialnym.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Torunia do uczestniczenia w
obserwacjach nieba każdej nocy podczas trwania TZMA 2015. W szczególności w
sobotę 15 sierpnia od godz. 20:00 uczestnicy zlotu udostępnią własny sprzęt
obserwacyjny mieszkańcom Grodu Kopernika. Gdy zrobi się już wystarczająco
ciemno zacznie się pokaz nieba przez teleskopy uczestników zlotu. Miłośnicy
podzielą się swoimi doświadczeniami w podziwianiu skarbów nieba. Barbarka to
świetne miejsce do obserwacji astronomicznych, więc mieszkańcy Torunia
zobaczą przez teleskopy garść słabych, ale bardzo pięknych obiektów nieba
letniego takich jak mgławice planetarne, gromady otwarte i kuliste gwiazd oraz
galaktyki. Najpierw jednak adepci astronomii poznają sylwetki gwiazdozbiorów
nieba letniego wraz z ich najjaśniejszymi gwiazdami i najciekawszymi obiektami.
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