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Преглед
• Стратегије – значај планирања

• Пример успешног модерног малог 
телескопа – у чему је тајна?

• (Посматрачка) астрономија и каријере 
студената данас 

• Поуке за развој посматрачке 
астрономије у Србији

 



Стратегије

• Америчка академија наука – (NAS) 
“Decadal survey” 2010-2020 (br. 6)

• Međunarodna astronomska unija (IAU) – 
plan 2010-2020

• Komisija za strategiju evropskih 
teleskopa (European Telescope 
Strategy Review Committee (ETSRC))

 



NAS Decadal Survey
• Препоруке – у свемиру:

•WFIRST
•LISA
•EXO

• На Земљи:
•LSST
•GSMT (TMT ili GMT)

Mid-scale Innovations Program: 
Respond rapidly to
scientific discovery and technical 
advances
 



IAU – стратегија за 
земље у развоју 

1. Еncourage developed astronomy 
institutes  to provide long-term 
guidance and advice to university 
departments  in developing 
countries interested in building up 
an astronomy research capability.

1. Include aspects of astronomy as 
aids to the primary and secondary 
education of as many children as 
possible.



ETSRC – стратегија за 
телескопе 2-4м (њих 21)

• wide-field massively-multiplexed 
spectroscopy

• optical and near-infrared echelle 
spectroscopy

• low-to-intermediate dispersion 
spectroscopy on individual sparse/rare 
objects

•  wide-field imaging surveys

•  optical/near-infra-red time domain 
photometry

Science-Driven 
Prioritisation

E-ELT and SKA

GAIA support

Препоруке:

 - смањење трошкова кроз 
обједињени ТАК, студенти 
као оператери, мобилност 
инструмената, обука у 
“истраживачким 
условима”



Примери успешних: Јапан
КАНАТА 1.5м изграђен 2006

imaging R~20 mag.
Imaging polarymetry R~16 mag
spectropolarymetry R~13 mag.



Примери успешних: Немачка
МОНЕТ мрежа од два 1.2м телескопа доступна средњим школама



Зашто (и даље) градити 
опсерваторије?

Пројекти телескопа 1-2м 
NETWORK OF ORIENTAL ROBOTIC 
TELESCOPES:

Египат, Мароко, Либија, Иран, 
Либан, Пакистан, Јордан, Кувајт, 
Тунис....

     “Astronomy serves the Nation”



Геологиј
а 

(планете
)

АСТРОНОМИЈА

Аеротехника

Билогиоја
(живот на 

другим 
планетама)

Хемија 
(међузвезда
на материја)

Информатик
а (базе 

података и 
нумерика)

Механика 
(телескопи)

Електроник
а и оптика

Нуклеарна 
и честична 

физика



Каријере астронома
 The American Astronomical Society and the American 
Physical  Society, alongside the nation’s astronomy and 
astrophysics departments, should make both undergraduate 
and graduate students aware of the wide variety of rewarding 
career  opportunities enabled by their education, and be 
supportive of students’ career decisions  that go beyond 
academia.  These groups should work with the federal 
agencies to gather  and disseminate demographic data on 
astronomers in the workforce to inform students’  careeр 

decisions. 



Препоруке - наука

• Инструмент са најсавременијом 
технологијом (камера?)

• Брзи одзив = Роботизован рад

• Екстрасоларне планете
• Мала тела Сунчевог система
• Бљескови гама зрака
• Блазари
• Праћење брзих временских 
промена

 



Препоруке - стратегија
• “Отвореност” – стимулисати доступност 
истраживачима у региону

• Интеграција у мреже роботских 
опсерваторија

• “Петница за старије” – истраживачка 
атомсфера на основним студијама

• Званична комуникација са свим 
универзитетима и различитим катедрама 
(електроника, информатика, роботика)

• Интернет портал за средње школе
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