Драги участници в астрономическия празник на 27 юли в Шуменската обсерватория!
Благодаря ви за подкрепата да направим нашия град център на това събитие за България! Без
вас това не можеше да се случи! Благодаря ви, че облачното небе в началото на нощта не
намали ентусиазма ви и търпението ви бе възнаградено - успяхте да видите планетите Венера,
Юпитер, Сатурн и Марс, както и втората половина от лунното затъмнение! За съжаление
ниската облачност и високата влажност не позволиха да се получат качествени изображения,
но това е ролята на късмета при астрономическите наблюдения! Все пак излязохме на платото
и се насладихме на лятното небе, далеч от градските светлини. Бяхме заедно и затова стана
празник!
Бихме искали да запазим в галерията на нашия сайт ваши снимки от събитието. Затова се
обръщам към вас да ни изпратите най-интересното, което са запечатали вашите фотоапарати и
камери, особено снимки от изображенията на планетите върху екраните и снимки от
Обсерваторията и участниците на площадката пред нея. Тези материали ще бъдат достъпни в
нашия архив, съпроводени с вашите имена (ако желаете снимките да не са анонимни).
Очакваме ги на адрес d.kyurkchieva@shu.bg.
Използвам случая, за да ви предложа една идея – да създадем Клуб на приятелите на
астрономията в Шумен. Стана ясно, че много шуменци са съпричастни към астрономическите
явления и обекти. Участниците в този клуб може да дават идеи и да помагат при
организирането на инициативи, подобни на празника от 27 юли. В обсерваторията могат да се
правят не само астрономически наблюдения, но и концерти, изложби и четения по теми,
свързани с Космоса. Могат да се провеждат разнообразни инициативи, свързани с
популяризация на науката за всички възрасти, като се започне с децата от детската градина.
Предлагам членството в Клуба да е доброволно и без ангажименти. За целта желаещите може
да ми изпратят две имена, е-майл адрес, а който желае и телефон за връзка. Ще добавим към
сайта на обсерваторията „Клуб на приятелите на астрономията” и там ще качваме информация
за предлаганите инициативи. По-нататък, ако има интерес, може да започнем провеждане на
регулярни сбирки.
Каня ви да станете приятели на астрономията, защото нашият град има нужда от разнообразен
социален живот и от инициативи, провеждани по-близо до природата!
Диана Кюркчиева

