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Cometa Lulin                                                                                         
21 martie 2009; Dumitrana: Canon EOS 350D, ISO 1600, 10x60s expunere 

Max Teodorescu 
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Luna şi Venus - 29 februarie 2009; Bucureşti: Canon PowerShot S5 IS; f=14,9mm; f/3,5; 2sec.; ISO 10
Cele mai strălucitoare obiecte de pe cerul de seară, Luna si Venus, se disting cu dificultate în această fotografie în care 
lumina aruncată feeric şi inutil spre cer ascunde adevărata lumină a universului. În schimb, putem observa cele mai mici 
detalii ale pereţilor unei biserici fără enoriaşi la ora respectivă, sau interiorul pustiu al unei clădiri de birouri într-o seară 
de weekend, sau zecile de felinare a căror construcţie neglijentă le face să pară globuri în bradul de Crăciun, pe scurt, 
îngrozitoarea poluare luminoasă a capitalei.                                                                                                               

Mona Constantinescu 
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Eclipsă de Lună
Bucureşti
16 august 2008
21:10 UT
Lunetă Vixen D=55mm f/8
Canon EOS 350D
8 sec. la 100ISO
Zoltan Deak

Eclipsă de Lună
Bucureşti

16 august 2008
12 expuneri la 20:19; 20:30; 20:40; 20:52; 21:02; 21:10; 

21:20; 21:30; 21:39; 21:50; 22:00; 22:09 UT
Canon PowerShot A570IS

f=5,8mm (f=35mm pe film)
1/30 sec. la f/5.6 (cu excepţia poziţiei în care Luna era în 

nori, a 3-a de la dreapta, când expunerea a fost de 1/4 sec.)
100ISO

am folosit de fiecare dată şi blitz-ul pentru iluminarea 
ambianţei (laptop, instrument, aparat foto, etc.)

Zoltan Deak
Astroclubul
Bucureşti
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Halou Lună
11 martie 2009 
Mircea Raduţiu

Halou Lună
11 martie 2009                     

Cătălin Păduraru

Halou Soare       
20 martie 2009
Mihaela Şonka Astroclubul

Bucureşti
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Modul de folosire a hărţii 
 

  Pentru a ne putea orienta pe cer cu ajutorul hărţii, 
este nevoie să cunoaştem căteva detalii referitoare 
la ora la care ieşim la observaţii. Aspectul hărţii 
este valabil pentru latitudinea de 45 grade Nord, 
ora 22:00 în primele zile ale lunii, respectiv ora 
20:00 la sfârşitul lui Aprilie. 
  Cu harta în mână, orientată după punctele 
cardinale, căutaţi să identificaţi stelele mai 
strălucitoare din constelaţiile vizibile. Marginea 
hărţii corespunde orizontului, iar în centrul ei se 
află Zenitul, proiecţia verticalei locului pe bolta 
cerească (deasupra capului, mai pe scurt).  Odată 
identificate stelele ce alcătuiesc constelaţiile, se 
poate identifica cu uşurinţă care anume dintre stele 
este de fapt o planetă, deşi sunt şi alte indicii ce le 
pot demasca. 
  Liniile trasate între stelele de pe hartă sunt o 
reprezentare convenţională. Ele nu se regăsesc pe 
cer ca atare, ci doar printr-un mic efort de 
imaginaţie.  
   Stelele sunt dimensionate în funcţie de 
magnitudinea lor vizuală. DSO desemnează orice 
“obiect” non-stelar, difuz, aflat în afara sistemului 
solar sau chiar în afara Galaxiei (roi stelar, 
nebuloasă, galaxie etc) vizibile numai cu ajutorul 
unui instrument optic-astronomic (binoclu, lunetă, 
telescop). 
 
 
Ce se poate vedea 
 

   După 30-60 minute de la apusul Soarelui,  
stelele încep să se vadă din ce în ce mai clar, 
apărând treptat, în ordinea magnitudinilor şi a 
depărtării de poziţia Soarelui: Sirius, Capella, 
Betelgeuse, Rigel, Procyon, Aldebaran, Castor, 
Pollux, Regulus, Arcturus, Spica, Antares, Vega, 
Altair, Deneb ş.a.m.d. 
 
   Soarele trece din constelaţia zodiacală Peştilor 
(Pisces – prescurtat PSC) în cea a Berbecului 
(Aries – prescurtat ARI).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturn 
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   Luna începe cu dreptul, prezentând un prim 
pătrar aproape complet încă din prima zi, ceea ce 
sperăm să fie de bun augur pentru perioada 
următoare. Va putea fi observată la mai puţin de 2 
grade vest de roiul stelar deschis M35 din Gemeni, 
Între 6 şi 7 Aprilie, Luna trece la cca. 6 grade sud 
de Saturn. Faza de Lună Plină are loc pe data de 9 
aprilie, iar între 13 şi 14 ale lunii, o vom regăsi în 
preajma stelei Antares. Pe 17 Luna intră în al 
treilea pătrar, iar pe 19 va face o scurtă vizită 
planetelor Jupiter şi Neptun (cca 2 grade Nord), 
însă ora la care se produce va fi total inoportună 
observării (în jurul orei 14). Data de 22 pregăteşte 
observatorilor matinali o configuraţie interesantă: 
Luna, aproape de faza de Lună Nouă, se va afla în 
imediata vecinătate a trei planete: Venus, Marte şi 
Uranus, formând un fel de patrulater pe cer. Atâta 
doar că va fi vizibil cu aproximativ o oră înainte 
de răsăritul Soarelui... După faza de Lună Nouă 
din 24 aprilie, Luna va trece pe data de 26 la 
aprox. 2 grade nord de Mercur. 
 
   Planetele încă menţin o strânsă “frăţie” pe bolta 
cerului de primăvară, dorind parcă să testeze 
seriozitatea celor care vor să le observe – dată 
fiind ora matinală la care ele se pot vedea.  
 
   Planeta Mercur face un prim pas înainte şi se 
distanţează uşor de restul grupului, începând să 
devină un obiect vizibil pe cerul de seară (2 grade 
est de Soare pe 1 aprilie). Pe 26 aprilie, Mercur se 
va afla la cea mai mare elongaţie de Soare (20 
grade), şi va putea fi încadrat foarte frumos alături 
de o Lună tânără de numai 1.5 zile şi de Pleiade, 2 
grade nord. Pe data de 30, Mercur va fi chiar la 1.5 
grade Est de Pleiade, magnitudinea planetei fiind 
aproape de -1.6, în scădere de la -2.1. Distanţa 
până la Mercur, în perioada maximei elongaţii va 
fi de aprox. 0.86 unităţi astronomice (cam 128 
milioane km).   
 
   Planeta Venus, răsare simultan cu Marte pe 1 
Aprilie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul 
Soarelui, iar asta nu este o păcăleală. Cele două 
planete nu vor apărea însă din acelaşi loc, 
separaţia dintre ele fiind de aproximativ 16 grade, 

Venus fiind în constelaţia zodiacală a Peştilor, iar 
Marte în Vărsător. Pe data de 18 Venus va trece 
chiar la 6 grade Nord de Marte, în apropiere şi de 
Uranus, nou-intrată în Peşti. Separaţia minimă 
între Venus şi Marte (aprox. 4 grade) va avea loc 
pe data de 24. Luna aprilie se încheie cu o 
matinală conjuncţie Venus-Marte-Uranus.   
   Venus va fi uşor de recunoscut, fiind cel mai 
strălucitor obiect de pe cerul estic, diametrul 
aparent fiind foarte aproape de minutul de arc (în 
scădere), în condiţiile în care distanţa faţă de 
Pământ creşte de la 0.28 Unităţi Astronomice până 
la 0.42 U.A:. pe parcursul lunii. Marte prezintă o 
magnitudine în uşoară creştere, de la +0.9 la +0.8 
şi un diametru ce se apropie de 5”, dată fiind 
apropierea de la 326 mil. km la 313 mil. km. 
    
   La început de aprlie, cu două ore înainte de 
răsăritul Soarelui, îşi face apariţia pe cerul de 
dimineaţă planeta Jupiter. O găsim în constelaţia 
Capricornului, în preajma ultimei planete (oficial 
vorbind) din sistemul nostru solar - Neptun. 
Gigantul gazos, posesor al binecunoscutei Pete 
Roşii, va fi destul de uşor de reperat pe cer, fiind 
singurul obiect care va străluci la magnitudinea     
-2.1, datorită distanţei de 5.63 U.A. şi a unui 
diametru de 35 arcsec, în primele zile ale lunii. 
Până la finele acesteia, Jupiter va ajunge la -2.3 
magnitudine vizuală, ca urmare a apropierii la 5.22 
U.A, ceea ce va duce şi la cresterea diametrului la 
aprox. 38 arcsec. Soarele se va afla la 52 de grade, 
respectiv 76 de grade Est, pe parcursul celor 30 de 
zile. 
 
   S-ar putea spune ca luna aprilie este luna cea 
mai favorabilă pentru observarea planetei Saturn. 
Condiţiile sunt propice pe toată perioada, întrucât 
de la apusul Soarelui o găsim deja la 25 de grade 
deasupra orizontului estic (48 de grade în ultima zi 
a lunii). Este foarte adevărat că forma/aspectul 
planetei, văzută printr-un telescop, a stârnit din 
totdeauna cele mai multe scântei care aprind 
pasiunea pentru astronomie, de la cele mai fragede 
vârste; însă de data asta va fi nevoie fie de o vârstă 
ceva mai puţin fragedă, fie de ceva mai multă 
automotivare, pentru a prinde gustul observaţiilor. 

   Cauza o reprezintă, bineînteles, poziţia inelelor 
al căror plan continuă să se apropie de direcţia de 
observare. Magnitudinea planetei se menţine în 
jurul a +0.6 - +0.7, în constelaţia Leului, distanţa 
de la care inelele ei încă se disting crescând de la 
8.48  U.A. la 8.8 U.A.  
 
   Singuratica planetă Uranus le primeşte în vizită 
pe Venus, pe Marte, chiar şi Luna trece prin 
constelaţia gazdă – Peştii. Magnitudinea planetei 
se menţine la valoarea de +5.9, în ciuda apropierii 
ei lente de la 21.04 U.A. la 20.79 U.A. şi a 
creşterii diametrului pană aproape de 3.4 arcsec. 
 

   Poate cea mai “cuminte” dintre planete în 
această perioadă, Neptun se va mişca foarte puţin 
prin constelaţia Capricornului, aproape de ieşirea 
spre Vărsător. Singura planetă care-i va ţine 
companie spre finele lunii va fi Jupiter, iar pe 19 
Luna va trece la 2 grade Nord. Magnitudinea 
vizuală creste foarte uşor de la +8.0 la +7.9 ca 
urmare a micşorării, nu foarte semnificative, a 
distanţei până la ea de la 30.71 U.A la 30.28 U.A..  
Greu de observat printr-un telescop mic, planeta 
prezintă un diametru aparent de numai 2 secunde 
de arc.  
 
 

   După frumoasa cometă de luna trecută (Lulin), 
în aprilie avem un alt motiv pentru care să ieşim 
cu un binoclu de câmp larg sub cerul înstelat: 
Lyridele - printre primii curenţi meteorici 
documentaţi în istorie - prezintă un vârf de 
activitate în preajma datei de 22, când putem 
observa până la 10-20 de meteori pe oră, “radiind” 
dinspre constelaţia Lyra (la graniţa cu Hercule). 
Observaţiile la meteori sunt importante deoarece 
un număr mai mare de rapoarte permit alcătuirea 
unei imagini de ansamblu, mai complete, asupra 
deplasării şi modificărilor de densitate a norului de 
particule cometare (C/1861 G1 fiind responsabilă 
în acest caz) din care provin fragmentele care 
intersectează orbita Pământului şi ajung să se 
dezintegreze în atmosferă, cu viteze apropiate de 
50 km/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Mihai Rusie 
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Constelaţia Canes Venatici a fost desem-
nată de astronomul polonez Johannes 
Hevelius în 1687, fiind formată din stele 
care înainte aparţineau de Ursa Major. 
Configuraţia de stele reprezintă doi câini 
ţinuţi în lesă de Bootes şi care latră către 
ursul din Ursa Major. Ideea celor doi câi-
ni a fost vehiculată pentru prima dată de 

astronomul german Peter Apian în 1533. 
Cum însă acesta nu le-a dat nume, Heve-
lius a rămas cunoscut drept cel care i-a 
consacrat într-o constelaţia distinctă. 

Câinele din sud conţine primele două 
stele ca strălucire, Alpha şi Beta Canum 

Venaticorum. Alpha este cunoscută şi cu 
numele de Cor Caroli, ceea ce în tradu-
cere înseamnă Inima lui Carol, denumire 
acordată în cinstea Regelui Carol I al An-
gliei. Numele i-a fost dat de către medicul 
regelui Carol al II-lea, Sir Charles Scarbo-
rough. Acesta susţinea că în noaptea de 
29 mai 1660, când Regele Carol al II-lea 
se întorcea la Londra pentru Restaurarea 
Monarhiei, steaua strălucea neobişnuit de 
puternic. Din acest motiv, au existat ne-
numărate dezbateri cu privire la pe care 
Rege Carol comemorează de fapt steaua. 
Într-un final, s-a convenit că este vorba 
despre Carol I, pentru că steaua fusese 
iniţial reprezentată pe o hartă din 1673 de 
către cartograful englez Francis Lamb cu 
numele de Cor Caroli Regis Martyris, o re-
ferinţă la faptul că Regele Carol I a fost de-
capitat. Numele a rămas neutilizat până la 
restaurarea monarhiei şi de aici confuziile 
apărute. Lamb, dar nu doar el, obişnuiau 
să deseneze o inimă în jurul stelei, pe care 
puneau o coroană, transformând steaua 
într-o constelaţie mică. 

Beta Canum Venaticorum este numită 
Chara, cuvântul grec pentru „fericire”. Cu 
acelaşi termen a fost numit şi câinele din 
sud, pe când cel din nord poartă numele 
de Asterion, „steaua cea mică”, pentru că 
este format din stele foarte slabe. 

Cor Caroli este una dintre cele mai atrac-
tive stele duble pentru telescoapele mici 
şi o preferată a astronomilor amatori pen-
tru că despre contrastul color al acestor 
două 

Vagabonzi pe cer – Canes Venatici

  

Vega nr. 126
revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563

revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563ISSN 1584 - 6563ISSN 1584 - 6563

Reprezentare Canes Venatici, “Firmamentum Sobiescianum” - Hevelius Johannes 
7 Astroclubul

Bucureşti



stele s-au emis nenumărate variante: alb 
şi liliac, galben pal şi gălbui. Toate varian-
tele sunt corecte deoarece contrastul este 
slab şi, prin urmare, este perceput diferit 
în funcţie de sensibilitatea ochiului care 
îl priveşte. Nu vă rămâne decât să priviţi 
acest sistem binar printr-un telescop şi să 
observaţi ce culoare are pentru voi.

Magnitudinile celor două stele sunt de 
2,89 şi 5,60, având o separaţie de 20”. 
Sistemul se află la 110 ani lumină de-
părtare, iar primara este cam de aceeaşi 
mărime ca Soarele nostru. Ea reprezintă 
un punct de interes pentru astrofizicieni 
întrucât este un exemplu de stea cu spec-
tru variabil datorat câmpului magnetic in-
tens şi variabil.  De asemenea, Cor Caroli 
se face remarcată şi printr-o metalicitate 
semnificativă. 

Y Canum Venaticorum este o variabilă 
strălucitoare semiregulată. Adesea i se 
spune „La Superba”, după cum a numit-o 
Father Secchi. E de ajuns să o observaţi 
o dată ca să vă daţi seama de unde acest 
nume. Aflată într-o regiune destul de în-
tunecată, steaua este poziţionată între 

Cor Caroli şi stelele din Ursa Major. Dacă 
se trage o linie imaginară între Cor Caroli 
şi Delta Ursa Majoris, steaua se află la o 
treime din această linie, pornind de la Al-
pha. Dar steaua poate fi identificată mult 

mai uşor datorită culorii neobişnuite. „La 
Superba” este una dintre cele mai roşii 
stele vizibile cu ochiul liber. Strălucirea 
vizuală maximă este de 4,8 şi variază cu 
1,5 magnitudini. 

Alături de stelele duble sau variabile, Ca-
nes Venetici cuprinde şi câteva obiecte 
deep sky extrem de interesante.

M3 este un roi globular foarte strălucitor, 
unul dintre cele mai frumoase de pe cer,  
descoperit de Messier în 1764. Telescoa-
pele mici îl dezvăluie ca pe o nebuloasă ro-
tundă de 10’ în diametru. Pentru a rezolva 
marginile roiului este necesar un telescop 
de măcar 10 cm. Telescoapele mai mari 
oferă o imagine spectaculoasă de nenu-
mărate stele care se adună într-un centru 
extrem de strălucitor. Roiul conţine mii de 
stele, cu magnitudini de la 11 până la va-
lori dincolo de limita necesară pentru a fi 
detectate. Un lucru extrem de interesant 

este faptul că M3 este roiul cu cele mai 
multe stele variabile, peste 200 detectate 
până acum. Perioada pentru majoritatea 
acestor stele este de aproximativ jumătate 
de zi, iar luminozitatea se poate schimba 
foarte repede pentru unele dintre acestea, 
stele numite RR Lyrae, o subclasă de ce-
feide. 

Diametrul roiului este de 200 de ani lu-
mină, iar luminozitatea totală de 160 000 
de ori mai mare decât a Soarelui nostru. 
Alături de M13 şi M15, M3 face parte din 
categoria celor mai strălucitoare roiuri 
globulare de pe cerul emisferei nordice. 

M51 este faimoasa galaxie Whirlpool şi se 
află la 3 ½ grade SV de Eta Ursa Majoris. 
Faima îi provine de la faptul că e prima 
galaxie a cărei formă spirală a fost obser-
vată de astronomi. M51 a fost descoperit 

în octombrie 1773 de Ch. Messier. De abia 
în 1845 însă lordul Rosse îi observă forma 
spiralată printr-un reflector de 180 de cm 
din Parsonstown, Irlanda. 
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Aflată la o distanţă de 23 de milioane de 
ani lumină, galaxia are magnitudinea vi-
zuală 8 şi un dimatreu aparent de 10’. Dat 

fiind că este una dintre cele 
mai apropiate şi mai stră-
lucitoare galaxii, precum şi 
datorită faptului că prezin-
tă cea mai clar definită for-
mă de spirală, M51 este în 
centrul atenţiei multor as-
tronomi, chiar dacă detalii 
ale acesteia se văd doar prin 
telescoape mari. Printr-un 
binoclu bun, într-o noapte 
senină, se poate identifica 
obiectul pe cer. Un tele-
scop de 5 cm va dezvălui 
o pată difuză de lumină cu 
un centru mai strălucitor. 
Printr-un instrument de 
15 cm nucleul central se 
distinge foarte bine. For-
ma de spirală poate fi în-
trezărită pe un cer 

extrem de bun cu un telescop de 
20 de cm, în timp ce printr-unul de 
25 cm se remarcă mai uşor. Ceva 
mai bine este observată printr-un 
instrument de 30 cm, pe când cele 

mai mari telescoape 
rezolvă braţele spiralei 
în nori de stele com-
plecşi, nebuloase stră-
lucitoare şi întuneca-
te, stele individuale şi 

porţiuni de nebulozitate care 
ar putea fi grupări de stele 
sau roiuri. Întreaga structu-
ră spiralată este dominată de 
benzi de praf care, prin expu-
neri scurte, pot fi observate 
cum pătrund adânc în zona 
nucleului. Cele două benzi 
principale de praf se află pe 

marginile interioare ale celor două braţe 

principale, iar structura lor este extrem de 
complexă, cu numeroase filamente. 

Un alt aspect interesant legat de M51 este 
faptul că are o galaxie satelit, NGC 5195. 
Deşi cu greu observabilă în telescoape 
mici, galaxia satelit pare să fie conectată 
de extremitatea nordică a braţului spirală 
din M51. Satelitul nu se află însă exact 
în acelaşi plan cu marea spirală deoarece 
se poate observa cum benzile de praf din 
braţele lui M51 trec prin faţa satelitului. 

M63 este o galaxie ovală strălucitoare, de 
magnitudine 9, situată la 5 ½ grade SV 
de Galaxia Whirpool. A fost descoperită 
în 1779 de către Mechain. Este o galaxie 
Sb spirală, orientată la 30 grade dacă este 
observată de pe muchie. Centrul ei ce un 
diametru de 6” este condensat şi strălu-

citor  şi înconjurat de un sistem de braţe 
spirală ce se întinde pe 1’. De aici încolo, 
strălucirea scade brusc, iar o serie de bra-
ţe secundare se continuă dând galaxiei o 
formă spectaculoasă, de Floarea-Soarelui, 
cum au numit-o astronomii. Această dis-
continuitate a strălucirii între cele două 
structuri spirală este principala caracte-
ristică a galaxiilor precum M63,  
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M51 şi NGC 5195 - Imagine Hubble

M51 şi NGC 5195 - Imagine CCD 
Adrian Şonka

                                    M63- Imagine în infraroşu
                                      Telescopul Spitzer Space
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cunoscute sub numele de galaxii spirale 
cu braţe multiple. 

M94 este o galaxie foarte compactă şi 
aproape circulară, de magnitudine 9. 
Obiectul a fost descoperit tot de Mechain 
în 1781. O puteţi găsi foarte uşor întru-
cât formează un triunghi isoscel cu Alpha 
şi Beta Canum şi se află la 1 ½ grade de 
linia care uneşte cele două stele. Galaxia 
se remarcă prin strălucirea intensă a păr-
ţii centrale, care are 30” în diametru. La 
marginea acestui centru, se formează bra-

ţe spirală strâns legate ce se întind până 
la 60”. Printre aceste braţe bine adunate 
apar porţiuni neregulate de praf. La mar-
ginea primei zone de spirale începe un al 
doilea sistem de braţe, însă mult mai slab 
în strălucire şi cu o structură spiralată 
mai slab definită. La capătul acestei ulti-
me zone, undeva la 3’ de nucleu, galaxia 
pare că se termină. Cu toate acestea, în 
fotografii cu expuneri foarte mari poate fi 
identificat un inel extrem de slab, poziţio-
nat la 4,3’ de nucleu. 

Merită să hoinăriţi puţin cu telescopul 
printre câinii vagabonzi.

Oana Sandu

Bibliografie:
Burnham’s Celestial Handbook
Online:
http://www.ianridpath.com/startales/
canesvenatici.htm

http://www.dibonsmith.com/cvn_con.
http://www.hawastsoc.org/deepsky/
cvn/index.html
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Misiunea Kepler

Kepler s-a alăturat celorlalţi astronomi din 
spaţiu şi doreşte să ne trimită informaţii  
in premieră despre existenţa altor planete 
terestre. Dacă până în prezent Hubble şi 
Spitzer ne-au fermecat privirile cu mii de 
imagini ale galaxiilor, nebuloaselor, roiuri-
lor de stele şi ale găurilor negre ce există în 
Univers,  telescopul Kepler va încerca să ne 
demonstreze că Pământul nu este singur, 
că semenii săi se găsesc undeva în imensi-

tatea spaţiului.
Pe 6 martie, în Florida, ora locală 11, NASA 
a lansat misiunea Kepler. Deşi au fost 
emoţii mari la lansare, un pic umbrită de 
eşecul Orbiting Carbon Observatory, avut 

loc cu o săptămână înainte, lansarea a fost 
un real succes, pornind de la vremea bună 
până la sincronizarea tuturor paşilor afe-
renţi procesului de lansare. 
Deşi până acum se cunosc trei tipuri de 
exoplanete, gigante de gaz, Super -Pămân-
turi fierbinţi cu perioadă de rotaţie scurtă 
şi gigante de gheaţă, misiunea Kepler in-
tenţionează să găsească planete asemănă-
toare Pământului, în special cele situate în 
vecinătatea stelelor la o depărtare potrivită 
, unde apa ar putea exista în stare lichidă. 

În prezent telescopul Kepler orbitează în 
jurul Pământului şi urmăreşte regiunea 
din Calea Lactee unde este situată conste-
laţia Lebăda la graniţă cu Lyra. Va rămâne 
pe orbită trei ani şi jumătate, timp în care 
va monitoriza aproximativ 100.000 de ste-
le asemănătoare Soarelui situate în aceas-
tă zonă. Telescopul este special conceput 
pentru a detecta micile scăderi de strălu-
cire a stelelor atunci când planetele trec 
peste discul lor. 

Astronomii estimează, că dacă măcar un 
procent din stele găzduiesc o planetă ase-
mănătoare Pământului, atunci Calea Lac-
tee are un milion de planete Pământ. Dacă 
ar fi adevărat, printre cele 100.000 de stele 
ar putea exista sute de planete asemănă-
toare planetei noastre. 

A sosit primăvara pe Marte

Pe 12 martie 2005 a fost lansată sonda 
spaţială MRO (Mars Reconnaissance Or-
biter) iar pe 10 martie 2006 a ajuns pe 
orbita marţiană. MRO are la bordul său 
o serie de instrumente, cum ar fi, came-
re foto, spectometre şi un radar, cu aju-
torul cărora se studiază formele de relief, 
mineralele, stratificarea rocilor şi gheaţa 
carbonică de pe suprafaţa planetei Marte. 
Cel mai important instrument este camera 
foto HiRISE (High Resolution Imaging Sci-

ence Experiment), ataşata unui telescop de 
0,5 metri ce poate lua imagini la o rezoluţie 
uimitoare de 0,3 metri, rezolvând obiecte 
de dimensiunea unei mingi de plajă.

Cele mai recente imagini furnizate de HiRI-
SE dezvăluie semne ale venirii primăverii 
marţiene. 
În imaginea de mai jos se observă o reţea 
de canale, asemănătoare unei pânze de pă-
ianjen, lăsate după ce gheaţa carbonică a 
sublimat în urma temperaturilor mai ridi-
cate.  
Gazul aflat sub capsulele de gheaţă poa-
te pluti în acelaşi loc an după an, erodând 
suprafaţa planetei Marte, producând ade-
vărate galerii subterane. 
“Este vorba despre presiunea generată 

de gazul aflat dedesubtul capsulelor de 
gheaţă sezoniere, pe măsură ce gheaţa 
se subţiază”, afirmă responsabilul prin-
cipal al HiRISE, Candice J. Hansen-Ko-
harcheck de la Laboratorul de propulsie 
al NASA din Pasadena. “În momentul în 
care gazul găseşte un loc vulnerabil sau o 
fisură, va ţâşni la suprafaţă, deseori adu-
când cu el praf de pe suprafaţa planetei”.                                                                                                                                       
                                                         

Mihaela Şonka
Sursă: www.universetoday.com
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Earth Hour 2009 - cea de-a treia edi-
ţie a manifestaţiei începută la Sid-
ney, Australia în 2006. Anul acesta, 
Astroclubul Bucureşti s-a alăturat or-
ganizatorilor campaniei în România 
pentru a atrage atenţia asupra feno-
menului  numit poluare luminoasă. 
Împotriva acestui fenomen, Astroclu-
bul Bucureşti derulează campania “Ai 
dreptul la noapte!” despre care puteţi 
afla mai multe la 
www.poluareluminoasa.ro
Pe 29 martie, am dus un telescop 

în Piaţa Constituţiei 
pentru a arăta par-
ticipanţilor la eveni-
ment obiecte cereşti 
pe care speram să le 
vedem ceva mai bine 
odată cu stingerea lu-
minilor. 

Până la 20:30 am 
pus telescopul pe Saturn, 

care îşi ascunde din ce în ce mai mult 
inelele. La 20:30 s-a dat stingerea şi 
colosul s-a cufundat în beznă. Deşi 
luminile stradale au rămas aprinse 
din motive de siguranţă, bezna de la 
Casa Poporului se resimţea: de la 5 
la 20 de stele vizibile cu ochiul liber şi 
o diferenţă de 2 magnitudini pe Sky 
Quality Meter!

Mihai R, Doru, Daniel, subsemna-
ta şi Mihai, cel mai recent candidat 
AB, am rămas în Piaţă unde am ară-
tat oamenilor M42 şi Saturn şi le-am 
dat pliante teasing despre poluarea 
luminoasă. Coada de la telescop era 
enormă şi nu am plecat decât după 
ce ultimul om a privit prin telescop la 
Saturn, adică la 23:00. 

Earth Hour 2009

Pregătiri

Coada de la telescop

Astroclubul
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În tot acest timp, Ruxandra, Zoli şi 
Mircea au făcut un tur prin oraş pen-
tru a fotografia clădirile ce au fost 
stinse şi a face măsurători de cali-
tate a cerului. Datele le veţi afla în 
curând. Până atunci vă invităm să 
accesaţi www.poluareluminoasa.ro

Oana Sandu

ISSN 1584 - 6563
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Casa Poporului - cu lumini

Casa Poporului - fara lumini

Din ce în ce mai mulţi doritori să privească prin telescop

Evitând luminile
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1 Prezentarea rapoartelor:

- Preşedinte, 
- Secretar Ştiintific,
- PR,
- Rapoartele departamentelor IT şi Secretariat nu au fost prezen-
tate.

2 Propunere:

Creare panel de discuţii pentru redactarea conţinutului noului  
Statut al AB. După definitivarea textului, acesta va fi supus vo-
tului membrilor, în Adunare Generală Extraordinară.

Ø  de “Earth Hour” se vor face fotografii şi determinări ale gradu-
lui de diminuare a poluării luminoase cu ocazia evenimentului, 
în locaţiile stabilite.
Ø de “100 de ore” vom participa alături de SARM la acţiunile pri-
lejuite de eveniment.

3 Propunere reorganizare departamentală:

Urmează să intre în vigoare după alegerile ce vor succeda defini-
tivarea Statutului.
  - Grupul de discuţii care va lucra la elaborarea noului Statut va 
fi compus din: Ruxandra Popa, Gh. Vass, 

4 Propunere:

Alegerile se amână până la definitivarea Statutului. 
Propunerea a fost votată cu majoritate de voturi;
voturi impotriva :1

5 Propunere: - Consiliul va fi alcătuit din 3 persoane (Preşe-
dinte, Secretar, Coordonator), iar structura oficială va conţine şi 
un trezorier şi un cenzor.
Propunerea a fost votată în unanimitate.

Grupul de discuţie creat are ca termen data de 18 aprilie pentru 
elaborarea textului Statutului, iar până pe 15 mai (data Adunării 
Generale Extraordinare) textul complet va fi supus dezbaterii în 
discuţie publică pe grupul online.

Preşedinte  Secretar
Ruxandra Popa    Mihai Rusie

AnexA 1
OrdineA de zi                                                
Adunarea Generală - 21 martie 2009
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Pentru perioada octombrie 2008 – martie 2009 ne propuneam ur-
mătoarele:

Ø să realizăm o convenţie cu Observatorul prin care să stabilim 
anumite activităţi clare pe care AB să le facă în Observator:
câte un membru al AB prin rotaţie să stea cu publicul marţea;
- să organizăm o dată pe lună o conferinţă la Observator;
- cursul de astronomie;
- să prezentăm Muzeului un referat prin care să arătăm ce tipuri 
de instrumente sau aparatură sunt folosite în cadrul activităţilor 
de la Observator;
Ø să continuăm proiectele legate de poluarea luminoasă şi de AIA 
2009;
Ø să programăm şi să organizăm aniversarea de 40 ani a AB.
Ø să reuşim să reedităm Vega;
Ø să reluăm colaborarea cu şcolile, prin diverse prelegeri şi poate 
organizarea de mini-concursuri cu premii – cu ajutorul protocolu-
lui semnat cu Primăria şi printr-un protocol cu Inspectoratul Şco-
lar;
Ø să încercăm totuşi să ne întâlnim în fiecare lună de Lună nouă;

Am reuşit să realizăm următoarele acţiuni:

Ø În cadrul activităţilor desfăşurate de AB pentru Observator:
- membri AB care au participat marţi la acţiuni cu publicul alături 
de angajaţii Observatorului au fost: Mihai Rusie, Mircea Răduţiu, 
Zoltan Deak, Oana Sandu.
- la cursul de astronomie participă următorii membri AB: Radu 
Gherase, Mona Constantinescu, Ruxandra Popa, Mircea Răduţiu, 
Mona Constantinescu, Alex Conu.
Ø Proiectul legat de poluarea luminoasă „Ai dreptul la noapte!”
 - măsurători de poluare realizate cu ajutorul unui instrument 
proiectat special pentru acest lucru; măsurători: Zoltan Deak, 
Oana Sandu, Radu Gherase.
 - refacere/actualizare site poluare: Robert design banner site, 
Oana Sandu – informaţii, postare proiecte etc.
Ø Astronomia în şcoli: “Săptămâna astronomiei în liceul tău!” – par-
ticipanţi: Fundaţia Noua Acropolă, Astroclubul Bucureşti – Ru-
xandra Popa, Observatorul - Adrian Şonka; realizare grafică afiş 
poluare: Oana Sandu, Mihaela Şonka, Zoltan Deak; realizare print: 

Ruxandra Popa. Ieşiri la observaţii: Adrian Şonka, Oana Sandu, 
Mihai Rusie.
Ø Revigorarea revistei Vega; contribuţia noii redacţii a revistei: Zol-
tan Deak, Oana Sandu, Mihaela Şonka, Mihai Rusie.
Ø Aniversarea de 40 de ani a AB - 15 decembrie 2009: organizare: 
Ruxandra Popa, Oana Sandu; Participanţi la redactarea broşurii 
aniversare – „Am adunat 40 de stele”: Zoltan Deak, Oana San-
du, Mihaela Şonka, Ruxandra Popa, Dan Vidican, Gheorghe Vass, 
Costel Oprişeanu; Tipărirea broşurii a fost sponsorizată de Florin 
Micu. Tot Florin a realizat calendare personalizate care au fost date 
cadou membrilor AB cu ocazia aniversării. 
Ø Refacerea/updatarea site-ului AB – www.astroclubul.ro: Oana 
Sandu, Radu Gherase.
Ø Proiect Act Adiţional Statut (2009): Ruxandra Popa.
Ø Realizarea arhivei foto a AB: A fost realizat un DVD cu toate foto-
grafiile (legat de persoane nu de fotografie astronomică) realizate în 
cadrul AB. DVD-ul reprezintă o istorie a AB: Zoltan Deak

Proiecte 2009:

Ø Tabăra Lyra 2009. Coordonator: Ruxandra Popa.
Ø  AIA 2009

Calendarul activităţilor AB în cadrul AIA 2009

Activitate: Ea este astronom.
Statut AB: Organizator şi coordonator. Perioada: 8 martie 2009. 
Loc: Observator şi Parcul Cişmigiu, dar şi în oraşele din ţară. Par-
teneri: Şcoli, astrocluburi etc din Călăraşi, Bacău, Bârlad, Blaj, 
Oradea, Eforie Sud, Cluj şi Târgovişte. Descriere: La Observator 
a avut loc conferinţa despre Soare ţinută de dr. Cristiana Dumi-
trache. La conferinţă au participat: prof. dr. Magda Stavinschi, dr. 
Nedelia Popescu director adjunct al Institutului Astronomic al Aca-
demiei, dr. Teodora Lipcanu – Palatul Copiilor; Liceul Şt. Odobleja. 
Doamnele/Domnişoarele din AB au mers apoi în Cişmigiu cu in-
strumentele să arate Soarele trecătorilor şi să împartă mărţişoare 
cu sigla AIA 2009. Participanţi: Dna. prof. Erika Suhay – coor-
donator de proiect, Ruxandra Popa, Oana Sandu, Mihaela Şonka, 
Mona Constantinescu. 2 instrumente, filtre solare, 3000 de măr-
ţişoare, banner AB, 1000 fluturaşi informativi. Obţinere aprobare Astroclubul

Bucureşti
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pentru acţiune de la Primărie: Ruxandra Popa. Tipărirea fluturaşi-
lor au fost sponsorizată de Florin Micu. PROIECT REALIZAT. 
Activitate: Ora Pământului
Statut AB: colaborator. Perioada: 28 martie 2009, ora 20,30. Loc: 
Evenimentul are loc în Piaţa Operei şi Piaţa Constituţiei. Organiza-
tor: WWF Descriere: Timp de o oră se vor stinge luminile la Casa Po-
porului. Cei de la WWF vor împărţi lumânărele. Noi vrem sa ducem 
telescoape Persoane deja implicate: Oana Sandu, Ruxandra Popa 
Resurse necesare minim 7 persoane în Piaţa Constituţiei. 2-3 instru-
mente. Obţinere aprobare acţiune de la Primărie: Ruxandra Popa.  
Activitate: Poluare luminoasă.
Statut AB: organizator si coordonator. Perioada: tot anul. Par-
teneri: Parteneriat cu Primăria şi cu asociaţii de astronomi din 
ţară. Până acum Galaţi, Turda şi Tulcea oficial. În discuţii cu alte 
astrocluburi şi cu o asociaţie de ecologie. Descriere: Activităţile 
de la poluare sunt numeroase. Ele includ acele vizite prin licee 
descrise mai jos. Vom avea foarte multe materiale de PR date că-
tre presa, deci o bună acoperire. Am început studii de estimări 
de magnitudine. Rezultatele sunt publicate pe site-ul www.po-
luareluminosa.ro. Trebuie să definitivăm în lunile care urmea-
ză un draft de lege. Persoane deja implicate: Oana Sandu, Zol-
tan Deak, Ruxandra Popa, Robert, Adrian Şonka, Mihai Rusie, 
Alex Conu. Resurse necesare cât mai multe resurse umane.  
Activitate: Săptămâna Astronomiei în liceul tău
Statut AB: partener. Perioada: câte o săptămâna timp de 10 luni 
ale anului 2009. Loc: 10 licee din Bucureşti. Parteneri: Noua Acro-
pola, Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu. Descriere: 
o săptămâna în fiecare liceu în care avem expoziţie de astronomie, 
conferinţe (inclusiv despre poluare) şi observaţii. Persoane impli-
cate: Ruxandra Popa, Oana Sandu, Mihai Rusie, Adrian Şonka - 
din partea Observatorului.

Activitate: 100 de ore de astronomie.
Statut AB: partener. Perioada: 2-5 aprilie 2009. Loc: Obser-vato-
rul Astronomic, Parcul de la Universitate, Parcul Cişmigiu Parte-
neri: SARM, Urania.
Descriere: 
Ø joi, 2 aprilie vom avea sesiuni din oră în ora în intervalul 15 - 22 ce 
vor conţine: 
 - introducere despre AIA 2009
 - simulare Mitaka - Observator
   - simulare World Wide Telescope - Observator
 - discuţii pe baza unor fotografii astronomice - SARM
 - poster informativ cu poluarea luminoasă şi discuţii pe baza lui - AB
 - prezentare a două sonde spaţiale (însă în discuţie) - AB

Ø vineri, 3 aprilie vom avea transmisii în direct de la observatoare 
din lume. Ca back up plan în cazul în care nu merg serverele, vom 
relua prezentările de mai sus.
Ø sâmbătă, 4 aprilie vom fi la Universitate, parc Colţea, între 19-
23, unde vor avea loc:
  - observaţii astronomice - AB şi SARM
      - în paralel la Muzeul Şuţu simulări Mitaka - Observator
Ø duminică, 5 aprilie – Ziua Soarelui - vom fi în Cişmigiu, între 11-
16 unde vor avea loc
  - observaţii la Soare
  - diverse jocuri educative pe teme astronomice
Oana Sandu se ocupă de partea de promovare a acestui eveniment 
din partea AB. Conferinţa de presa: Oana Sandu şi Alex Conu. 
Promovarea implica: parteneri media, sponsori, comunicate de 
presa şi conferinţa de presa.
Posterul de poluare: Oana Sandu, Robert şi posibil Adrian Şonka.
Ruxandra Popa se va ocupa de tricouri personalizate şi obţinerea 
aprobărilor
Dragoş Mitrică s-a oferit să ţină prezentarea despre sonde (urmea-
ză a fi aprobată).

Activitate: Ziua Astronomiei.
Statut AB: Co-organizator. Perioada: sâmbătă 2 mai 2009. Loc: 
Parcurile Cişmigiu, Herăstrău, Tineretului. Parteneri: SARM, Ura-
nia.

Alte activităţi de luat în considerare:
Ø Yuri’s night 12 aprilie 2009 împreună cu Urania şi SARM putem 
facem ceva pentru noi astronomii amatori (o ieşire amuzantă!) (dis-
cuţii: Oana Sandu). 
Ø „Cerul - la mâna ta” proiect internaţional extrem de interesant. 
Se merge în şcoli şi se propune copiilor să-şi imagineze ei conste-
laţii pe cer unind stelele de pe harţi şi să inventeze şi o mitolo-
gie pentru fiecare. Încercăm să facem cu Noua Acropolă. (discuţii 
Oana Sandu)
Ø Eveniment la şcoala din Roşiori de Vede. Florin Micu doreşte să 
facă câteva activităţi pentru copii de la această şcoală, care sunt 
foarte interesaţi de astronomie. Vor fi acţiuni de tip: observaţii şi 
prezentare despre univers. Alături de Florin Micu participă Mihai 
Rusie şi Zoltan Deak. (discuţii: Ruxandra Popa şi Oana Sandu)

Preşedintele Astroclubului Bucureşti
Ruxandra Popa

Astroclubul
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                                                          AnexA 3                                                       
RapoRt SecRetaR ştiinţific                                            
Adunarea Generală - 21 martie 2009
Observaţii astronomice efectuate de membrii AB in perioada 
04.10.2008-20.03.2009

Radu Gherase:
Fotometrie (serie temporală) la steaua variabilă cataclismică 
YZ Cnc. Rezultatele trimise la AAVSO şi validate (11 ianuarie 
2009).
Fotografie astronomică: cometa C/2007 N3 Lulin (07 februarie 
2009).
Observaţii cometa Lulin vizual, prin binoclu, telescop, observaţii 
vizuale obiecte Messier
Observaţii pt. determinarea calităţii cerului cu skymeter.

Dan Vidican:
Observaţii la Soare. Grup pete solare. Fotografie (12 octombrie 
2008)
Fotografie la planeta Venus (23 februarie 2009)

Alex Conu:
Observaţii vizuale C/2007N3 (Lulin) 26,28 februarie 2009; 
C/2006W3 (Christensen) 28 februarie 2009, alte obiecte din ca-
talogul Messier
Astrofotografie C/2007N3 (Lulin) 26,28 februarie 2009
Fotografie meteori (Orionide) 20 octombrie 2008
Fotografie conjuncţii

Zoltan Deak:
Fotografii la conjuncţie
Determinări ale calităţii cerului cu Skymeter
Fotografii la constelaţii
Alte fotografii ce pun în evidenţă anumite caracteristici tehnice a 
unor aparate foto, şi poluarea luminoasă

Mona Constantinescu:
Fotografii la conjuncţie
Fotografie astronomică în camp larg, afectată însă de poluarea 

luminoasă a Bucureştiului

Mircea Raduţiu:
Fotografii la conjuncţie
Fotografii ce surprind un halou lunar
Alte fotografii cu subiecte astronomice

Mihaela Şonka:
Fotografii la conjuncţie
Fotografii ce surprind un halou solar

Ruxandra Popa:
Prelucrare imagini eclipsă parţială Soare august 2008 şi rezul-
tate

Mihai Rusie:
Fotografii constelaţii
Fotografii conjuncţie
Alte fotografii deep-sky cu obiecte din catalogul Messier

Danuţ Ionescu:
Fotografii planete (Jupiter) – prelucrarea Max Teodorescu
Fotografii conjuncţii

Bogdan Dinicuţu:
Fotografii conjuncţii

Costel Oprişeanu:
Fotografii conjuncţie

Oana Sandu:
Determinări ale calităţii cerului cu Skymeter

Secretar Ştiinţific 
Radu Gherase  



                                                          AnexA 4                                                       
rApOrt COOrdOnAtOr pr                                              
Adunarea Generală - 21 martie 2009

I. Comunicare Externă

• Ea este astronom! 

• Earth Hour

• 100 de ore de astronomie

• Ai dreptul la noapte!

• Conferinţa Naţională SARM

• Deschiderea oficială AIA2009

• Evenimente 

II. Comunicare Internă

• Secţiuni Site

• Salvaţi Revista Vega

• 2%

• Am adunat 40 de stele
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revista.vega@astroclubul.ro

ISSN 1584 - 6563
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Bucureşti
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COMUNICARE EXTERNA
Activitati:

• Ea este astronom! 
• Earth Hour
• 100 de ore de astronomie
• Ai dreptul la noapte!
• Conferinta Nationala SARM
• Deschiderea oficiala AIA2009
• Evenimente
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Ea este astronom
8 martie

Bucuresti 39 de stiri:
o 22 de site-uri de stiri
o 6 site-uri de femei si fashion
o 4 bloguri
o Articol print extins in Time Out
o Interviu in Cariere
o Reportaj in Libertatea pentru femei
o Stire la TVR1
o Stiri la Radio Zu, Radio 21, Radio Europa

FM 
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In tara 33 de stiri
o Bacau: 5 stiri
o Baia Mare: 7 stiri
o Barlad: 1 stire
o Blaj: 2 stiri
o Galati: 3 stiri
o Oradea: 5 stiri
o Sibiu: 2 stiri
o Suceava: 6 stiri
o Tulcea: 2 stiri

Ea este astronom
8 martie
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Earth Hour 28 martie
 Parteneriat cu WWF ce presupune:

o Contributie AB
• Participare le evenimentul din Piata Constitutiei cu un telescop si membrii

AB
• Promovarea participarii la eveniment in presa, pe site-ul propriu

o Beneficii AB
• Prezentare drept partener in cadrul conferintei de presa, unde s-a vorbit si

despre poluarea luminoasa
• O pagina de prezentare pentru poluarea luminoasa in mapa de presa
• Prezenta logo AB pe toate bannerele si posterele
• Prezenta logo AB pe site-ul oficial al proiectului
• Prezenta AB in toate comunicatele de presa trimise

 Evenimentul: observatii din Piata Constitutiei, sambata 28 martie, 
ora 20:30-21:30. Vom lua Celestronul.

 Important! Cativa membri AB ar trebui sa fotografieze cladirile ce
se inchid: Palatul Parlamentului, Opera, Muzeul National de Arta
si Cercul Militar. Fotografiile le putem utiliza in campanie de 
poluare luminoasa ca exemple de diferenta resimtita vizual daca
s-ar stinge becurile.
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100 de ore de astronomie
2-5 aprilie

 Parteneriat cu SARM si Observatorul Astronomic
o Contributie AB 

• Identificarea partenerilor media
• Organizarea conferintei de presa
• Identificare sponsor
• Realizare comunicate si mape de presa

o Beneficii AB
• Prezentare drept partener in cadrul conferintei de presa, unde

un reprezentant AB va vorbi despre actiunile organizate in 
Bucuresti

• Prezentare in mapa de presa
• Logo si link pe site-ul proiectului
• Logo pe postere si banner
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100 de ore de astronomie
2-5 aprilie

 Joi, 2 aprilie vom avea sesiuni din ora in ora in intervalul 15 - 22 ce vor
contine:

o introducere despre AIA
o simulare Mitaka - Observator
o simulare World Wide Telescope - Observator
o discutii pe baza unor fotografii astronomice - sarm
o poster informativ cu poluarea luminoasa si discutii pe baza lui - ab
o presentare a doua sonde spatiale (insa in discutie) - ab

 Vineri, 3 aprilie vom avea transmisii in direct de la observatoare din lume. 
Ca back up plan in caz ca nu merg serverele, prezentarile de mai sus

 Sambata, 4 aprilie vom fi la universitate, parc coltea, intre 19-23, unde vor
avea loc

o observatii astronomice - ab si sarm
o in paralel la muzeul sutu simulari mitaka - observator

 Duminica, 5 aprilie vom fi in cismigiu, intre 11-16 unde vor avea loc
o observatii la soare
o diverse jocuri educative pe teme astronomice
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Ai dreptul la noapte!

Articol in National Geographic in noiembrie
2008
Parteneriat cu Noua Acropola
si Observatorul Astronomic
 In 10 licee din capitala vom avea

o Poster despre poluare
o Prezentare ppt despre poluare
o Observatii
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 Site-ul de poluare a mai fost completat
 Robert a realizat un nou banner

 Zoli a creat pagina de
estimari de magnitudine

Ai dreptul la noapte!
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Conferinta Nationala SARM
Targoviste, 28 noiembrie 2008 

 Astroclubul a participat la conferinta prin:
o Zoli Deak: Prezentare despre Istoricul AB
o Oana Sandu: Prezentare proiecte 2009
o Erika Suhay: Prezentare momente de istorie



21 martie
Oana Sandu

Departament PR

Deschiderea oficiala a AIA 2009
Sibiu, 6 februarie

 AB a participat prin
o Erika Suhay – prezentare Ea este astronom
o Oana Sandu – prezentare proiecte
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Evenimente

 Eveniment la Scoala din Rosiorii de Vede – 22 martie
2009

 Posibil eveniment la Oltenita – concurs de fizica –
aprilie 2009
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COMUNICARE INTERNA

Sectiuni Site
Salvati Revista Vega
2%
Am adunat 40 de stele
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Site & Vega
 Lansarea pe site-ul AB a unei sectiuni de educare a jurnalistilor

“Adevaratele stiri astronomice”
 Salvati revista Vega – Mihaela, Oana, Zoli, Mihai

o Aparitie constanta
o Rubrici permanente (constelatii, 
astronomi, harta cerului, calendar)
si articole ocazionale
o Actualizare pagina web a Vega 
si a indexului
o Comunicare cu abonatii
prin activarea mailului Vega
o Parteneriat cu stiinta.azi
pentru promovarea revistei
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 Campania “In 2009 este aniversarea astronomiei. 
Daruieste-i 2%!”

 Declaratiile se pot depune pana pe 15 mai
 Colegilor, prietenilor pe care ii convingeti le oferim un 

abonament la Vega

2%
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Am adunat 40 de stele
decembrie 2008

Aniversare AB de 40 ani
Brosura aniversara: Oana, Mihaela si Zoli
Eveniment: Oana si Ruxandra
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