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ISSN 0351-6652
Letnik 20 (1992/1993)
Številka 5
Strani 286–287

Mirjam Galičič:
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Redni mese25ni sestanki Astronomskega dnr5tva Javatnik so vsak tretji
torek v masecu ob 17. uri na Oddelku za fiziko, Jadranska 19, ulSilnica F2.
Na zaraku sestanka j e predavanje z astronomsko webino, dedijo poroGla o
opazovanjih, dogovwi za prihodnja opazovanja, izmenjava izkugeni, J
Predvidena predavanja v naslednjih mesecih:
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- Dagodek v Tunguski
Leta 1908 je mdvirnato, redko poseljeno podrozjija Sibir'de doiliveio n s
navadno ekspluzijo. Domnevali so, da j e padel meteorit, vendar doslej
niso narli trdnih ostankov. Danes ss nekatari nagibajo k mnenju, da j e
verjetneje Jfo ra asteroid. Skupina Uanov mednarodne mettorskt organizacije je pred tremi leti odJla na razbkovalno ekspedicijo na podmeje
Tunguske. 0 napornem potovanju, raziskovanju, zbiranju materiala in
ruultatih bo aprila ob spremljavi diapozitivov govwil Korado KorleviE,
ki j e bil edcn glavnih pobudnikov ekspedicije. 3.=-?
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Mednarodna meteorska organizacija (IMO) spremljrr aktivnost mete3
orskih rojev. K u je fotografija med najbolj vtrodaatojnirni metodami
q; ; detekcijc mcteotjw, so se od141i postaviti mrefo Eirokokotnih kamcr
.A 5
po -em svetw. T e nej bi stalno sprcmfia1e mettorsko aktivnest, Danes
mrcila pokriva protefni del zahodnt Evrope. V ADJ m o se odlotili, da
4 se vklju24imo v projekt mrde. Niko Stritof bo maja govoril o pomenu in
rn vlogi mrde, izgradnji kamer in vkljuEwanju Slovenije v episani projekt.

- Kako gledam na kozrnologijo?
Kozmologija jc vcda, ki razisklrje vesoljt kot ctloto. Njen nastantk
jt povezan z modcliranjem osnovnih idcj, podprtih z rneritvami. Z a
kozrnologijo so poscbcj pornembni Hubblova konstanta, &no sevanje
in pogostnost elementov v vesolju. Prof. dr. Andrej eadei: bo na
junijskem ststanku povztl rarvoj in danaznjc kozmolo3ko znanjc ter
predstavil svoje razumevanje vesofja. Nakaral bo pomcmbna kozmoloBka
vpraranja in nji hovo povezanost s Elovekom.
Kcr vas preko Preseka tef ko sproti obveIEamo o vsebini sestankov, lahko
tckoEe informacijt dobite na naslovu ADJ, TavEarjeva 2, Ljubljana, p.p. 504,
kjer j c vsak torek (razcn trctjega v rntsccu) od 17. do 19. ure tudi odprta
druftvena roba. Lahko tudi poklirete na telefonsko Stevilko (061) 265 061
int. 67.
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