
Да ли сте се икада запитали о небеском 
простору изнад нас и имали жељу да 
сазнате нешто више о његовом настанку и 
поретку ? 

КАКО САЗНАТИ НЕШТО 
ВИШЕ О НАМА ? 
Астрономско друштво Алфа већ дужи 
низ година у свом раду окупља 
најразличитије поклонике звезданог неба 
и покушава да сазнања о њему предочи 
најширој јавности у виду разних 
предавања, посматрања и сл. На нашим 
предавањима можете пуно тога чути о 
посматрањима актуелних небеских 
догађаја као што су помрачења, 
активности метеорских ројева, активност 
Сунца и много тога осталог. Члан АД 
Алфа може постати било који грађанин 
без обзира на своју старосну доб и 
професионално опредељење. Довољно 
је да имате љубави према звездама. 

Обавезе члана друштва нису велике, 
једноставно је довољно имати жеље да 
радите на ширењу својих видика. 

КАКО НАС НАЋИ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Астрономско друштво Алфа 

адреса: Природно-математички факултет у Нишу, 
Одсек за физику, поштански фах 91, 18001, Ниш, 

Србија и Црна Гора 
телефон: +381 18 533015, локал 45 

http://run.to/alfa 
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- КУРС АСТРОНОМИЈЕ - 
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АСТРОНОМИЈА 
НАЈСТАРИЈА 
НАУКА ? 
Несумуњиво је да је астрономија наука 
која датира од најранијих дана 
човечанства. Подизање прага знања у 
астрономији имало је неминовно 
велики утицај на целокупни развој 
човека кроз његову историју.  

Сетимо се само Николе Коперника и 
Јохана Кеплера, Галилеја, Исака Њутна, 
Алберта Ајнштајна и многих, многих 
других, који су заслужни за општи 
напредак људске цивилизације. 

Све је кренуло почев од наше планете 
Земље и Сунца које се од памтивека 
подизало на њеном истоку и залазило 
на западу. Људи су вековима 
покушавали да проникну у тај 
механизам који је имао и утицаја на 
смену годишњих доба. Планете и звезде 
на небу биле су још недокучивије. 
Данас сви знамо да Земља никако није 
центар Васионе нити да је то Сунце. 
Управо о томе, овога пута имаћете 
прилику да чујете у нашој «Малој 
ноћној астрономији». 

О МАЛИМ ТЕЛИМА 
СУНЧЕВОГ СИСТЕМА 
Сви се сећамо недавних комета 
Хијакутаке и Хејл-Боп, величанствених 
гошћи нашег планетног система. Ко 
још није размишљао о могућностима 

превише блиских сусрета са неким 
астероидом. Да ли сте икада пожелели 
себи срећу видевши звезду падалицу на 
небу? Сигурни смо да желите мало 
више чути о овом феномену, познатом 
под називом «метеори». 

ПЛАНОВИ... 
Идеја је да град Ниш добије 
планетаријум и градску опсерваторију. 

Друштво нема своја стална финансијска 
средства. Спонзорствима ћете пуно 
помоћи не само нама, него и свом граду, 
његовим грађанима и будућим 
нараштајима ! 

О ТЕЛЕСКОПИМА... 
Када је Галилеј први пут угледао четири 
звездице поред Јупитера схватио је да су 
то његови сателити. Открића не би 
било да то што је угледао није било 
кроз телескоп. Управо, прича о 
телескопима, њиховом настанку, 
врстама и могућностима, биће 
испричана и овај пут. 

 

ПРИДРУЖИТЕ СЕ НАШИМ 
ПОСМАТРАЧКИМ 
АКТИВНОСТИМА ! 
Астрономско друштво Алфа у свом 
раду изразито поклања пажњу разним 
посматрачким активностима и осталом. 
Организовано су до сада посматрања 
помрачења Сунца и Месеца, праћена је 
активност метеорских ројева, вршена су 
астрофотографска снимања и много 
тога другог. И овога пута, у нашој 
«Малој ноћној астрономији» сходно 
временским условима, имаћете прилике 
да посматрате телескопом након 
предавања.  

 

 

e-mail: 
astro_alfa@yаhоо.cом 

http://run.to/alfa 


