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MEDNARODNI ASTRONOM SKI TABOR
IAye TORFHAUs 1991
Pred sedemindvajsetimi leti je skupina mlad ih ast ro-zanesenj akov, pretežno
št udento v fizike in astronom ije, osnovale neprof itn o organizacijo International
Workshop Astronomy (IWA), kate re edini cilj je pripraviti vsako leto tri tedne
dolg tabor, kje r se zberejo mladi vseh dežel, da bi skupaj razkrivali skrivnosti
n o čn eg a neba , opazovali objekte na njem , me rili, računali in iskali razlag e.
Poleg astronomije, ki j e osr ednji motiv , udeležence vabita tud i j ezikovni izziv,
saj je uradni jezik a ngleš či na , in možnost navezovanja stikov z mladimi razl ičn ih narodn osti. V te h dvajseti h dneh j ezikovne, kulturne in vsakršne razlike
zbledijo v prijazno zd ružbo to lerant nih, veselih in vedoželjnih mladih ljudi.
Ast ronomske dej avnosti potekajo v okviru delovnih skupin. Vodijo jih
mentorji, najpo gost ej e so to štu dentje fizike. Zasnovo in vsebino sku pine
izberejo sami, r a zl i č n a področja teoret ične in pr aktič ne ast ronom ije razporedijo glede na svoja zanimanj a in znanje. Delovni dnevi imajo stale n urnik, so
ravno prav natrpan i, ta ko da ča s mineva nedoj emljivo hitro. Resno delo,
predavanja , branje, računanje , opazovanja , dopolnjuj ejo igre in pogovor i.
Lani je bil IAye od 4 . do 25. avgust a v N em čij i , v hribovju Harz, na nadmorski višini okrog osemsto metrov. V navadi j e, da j e kraj dogajanja či m dlje
od v e čj i h mest , ki povzročajo svet lobno on esnaženje, in sredi kar se da či st e
narave. Na taboru je bilo skupaj z mentorji 65 mladih. Prišli so iz vseh zahodnoevropskih držav, Skandin avije, Slovenije in prvič tudi iz Leškoslovaške.
Delovnih skupin je bilo sedem: Ast rofizika , Pr akti čna astronomija , Met eorji,
Deep-sky objekti, Ozvezdja, St aro davna astrono mija in Sončn i sistem . Vreme
nam ni bilo pr ev eč naklonjeno, jasnih no či je bilo le šest . Seveda smo jih
izkoristili za opa zova nja. Po uvodnih spo znava njih z ozvezdji in Messierovimi
objek ti smo se lotili številnih nalog: izdelav e zvezdnih kart, dela steleskopi ,
opa zovanja spremen ljivk, ast rofotografije, spremljanja meteorske aktivnosti .
Med dnevnimi eksperimenti pa velja omeniti opa zovanje Sonca in delo s sp ektrometrom, Foucaltovo nihalo , merje nje karakteristik teleskopov, celodnevno
radijsko opazova nje meteorjev . Vzpor edno s praktičnim delom smo spoznavali tud i teorijo ; računalniki so bili noč in dan zasedeni, saj so mnogi od
udeležencev za svoj projekt izbrali numerične simulacije , npr. klasični model
zvezde. lastno gibanje zvezd itd .
Udeleženci na koncu napišejo poročila o svojem delu, ki so v obliki knjižice
z naslovom IAye REPO RT izdana nekaj tedn ov po koncu tabora .
Ker ste med bralci Preseka verjetno tud i ljubitelji astronomije in vsega

