Stowarzyszenie
Astronomia Nova

Astronomia Nova (AN) jest stowarzyszeniem działającym od 2009 roku. Zrzesza prawie
stu członków z kraju i zza granicy. Są to głównie profesjonaliści i entuzjaści działający w
rozmaitych obszarach astronomii, astronautyki i dziedzinach pokrewnych.
Patronem AN jest Johannes Kepler, którego dzieło Astronomia Nova z 1609 roku utorowało
ludzkości drogę ku sensownemu i skutecznemu badaniu Wszechświata, jako naturalnego
środowiska dla zaistnienia i funkcjonowania człowieka.

Główne cele Stowarzyszenia Astronomia Nova:

www.astronomianova.org

Podnoszenie kultury społeczeństwa w zakresie nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem astronomii i nauk jej pokrewnych.
Prowadzenie działalności badawczej i naukowej, zwłaszcza w zakresie astronomii, astrofizyki, astronautyki i fizyki przestrzeni okołoziemskiej, oraz
działalności propagującej szeroko pojętą edukację w zakresie astronomii i dziedzin pokrewnych we wszystkich grupach społecznych i wiekowych.
Tworzenie i utrzymywanie ośrodków badawczych i popularyzatorskich (obserwatoria astronomiczne, planetaria, parki i ścieżki edukacyjne, itp.) wraz
z odpowiednim zapleczem socjalnym.
Budzenie wrażliwości społecznej na piękno i nieocenioną wartość naturalnego środowiska przyrodniczego i na potrzebę umiejętnego w nim funkcjonowania.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez ciekawe zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i dorosłych w organizowanych akcjach
popularyzujących zdobycze astronomii i dziedzin pokrewnych.
Przeciwdziałanie bezrobociu oraz wyrównywanie szans społecznych obszarów słabiej rozwiniętych poprzez edukację w zakresie nauk ścisłych i poprzez
wskazywanie ciekawych obszarów ich zastosowań np. w przemyśle kosmicznym.
Budzenie ciekawości świata i zdarzeń w nim zachodzących poprzez organizowanie imprez turystycznych i wypraw naukowych o wydźwięku astronomicznym
lub astronautycznym.
Promowanie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w zakresie badań astronomicznych i zadań natury astronautycznej dla szybszego
i pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technik kosmicznych na potrzeby projektów ekologicznych, meteorologicznych, telemetrycznych,
telekomunikacyjnych i innych.

AN organizuje publiczne akcje obserwacyjne ciekawszych zjawisk na niebie, takich jak np. zaćmienia Słońca
i Księżyca czy tranzyt Wenus.

AN organizuje, najczęściej we współpracy z wyższymi
uczelniami, konferencje, sesje naukowe, warsztaty, pikniki
i wystawy.

AN sprawuje patronaty merytoryczne nad powstającymi ośrodkami zdobywania
i rozpowszechniania wiedzy astronomicznej i astronautycznej. Często stymuluje
powstawanie i rozwój takich ośrodków. W szczególności AN bardzo się angażuje
w rozwój: 1) Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku
Biskupim, 2) Centrum Rozrywki i Wiedzy w Częstochowie, 3) Centrum Edukacji
Astronomiczno Astronautycznej w Cieszęcinie k. Wieruszowa. Z pomocą AN we
wszystkich tych ośrodkach zostały zbudowane duże radioteleskopy (wycofane
z Psar i Komorowa). Ożywienie tych instrumentów dla potrzeb radioastronomii
i telekomunikacji kosmicznej jest aktualnie jednym z najważniejszych zadań AN.

Tranzyt Wenus z dnia 6 czerwca 2012 roku zarejestrowany przez AN w Częstochowie.

AN organizuje coroczne konkursy: 1) Ogólnopolski
Konkurs Astronomiczny Urania dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, 2) Międzynarodowy Konkurs Artystyczny Ars Astronomica, (bez ograniczeń wiekowych uczestników), 3) Ogólnopolski Konkurs Astrofotografii (bez ograniczeń wiekowych). Konkursy, podobnie jak inne działania AN, są wspierane finansowo przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Międzynarodowa konferencja Meet The Space jest
organizowana przez AN cyklicznie od 2013 roku we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie
oraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

W roku 2010 AN zabezpieczyła
przed zniszczeniem kilka pierwszorzędnych anten satelitarnych
(radioteleskopów) z Centrum
Usług Satelitarnych w Psarach.
Wystawa kosmiczna zorganizowana przez AN na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2014 roku.

Zwycięzcy konkursu Urania w roku 2014.

RT-13 w Częstochowie, jako główny instrument naukowy Centrum Rozrywki i Wiedzy.

Warsztaty robotyczne zorganizowane przez AN w Krakowie
(2014).

Widok na anteny radiowe RT-9
(biała) i RFT-5.4 (zielona)
w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim.

RT-13 w Cieszęcinie zaczątkiem
Centrum Edukacji Astronomiczno Astronautycznej.

AN prowadzi działalność wydawniczą. Cyklicznie ukazuje się Częstochowski
Kalendarz Astronomiczny (bogato ilustrowana książka w twardej oprawie, ok. 300
stron). Nieregularnie ukazują się też inne książki.
Zwycięzcy konkursu Ars Astronomica w roku 2014.

Prace laureatów konkursu Ars astronomica 2014.

Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
Młodych
Astrophisica Nova jest organizowana przez AN cyklicznie
od 2009 roku we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz z Akademią im. Jana Długosza w
Częstochowie.
Okładki niektórych książek wydanych przez AN.

AN zaprasza w poczet swoich członków wszystkie osoby, które chcą swoimi
kompetencjami, talentem i pracowitością sprzyjać budowaniu kultury astronomicznej i astronautycznej w społeczeństwie.

Praca nagrodzona w konkursie astrofotografii 2013.

Astronomiczny piknik naukowy Space Station jest
organizowany przez AN w coraz to innym miejscu.
W 2014 roku odbył się w Częstochowie pod radioteleskopem. Imprezę uświetnił swoją obecnością polski
kosmonauta Mirosław Hermaszewski.
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