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A szakcsoport régen - Naprovat
» Egyik legrégebbi szakcsoport, a „Napészlelők rovata” már az első fellelhető Meteor
kiadványokban is megjelent (1971).

» Ekkor még évente, néhány havonta gyűjtötte a szakcsoport vezető a postán beküldött
adatokat, főleg szöveges beszámolók jelentek meg és összesítés.

» Az „észlelők hálózata” gyűjtötte a megfigyeléseket és a rovatvezető főképp ezekre

támaszkodva állíthatta össze beszámolóját – az akkori időszakban színvonalasnak számító,
informatív rovatok.

» 2000-es évek vége felé jelentek meg fotografikus, rajzos észlelések a rovat hasábjain
rendszeresebben (a nyomdai minőség javulásával)

A szakcsoport régen - Archívum
»

Legrégebbi fellelhető archív észlelés 1955. április 7-én készült, az Uránia
Csillagvizsgálóban (Szántó András észlelése)

» Első rendszeres észlelések 1976-tól az archívumban (sajnos nincs meg minden archív
anyag)

» A szakcsoport munkája fontos hagyományokra épül: vizuális megfigyelés és rajzolás régen
és ma is fontos szerepet kap, napészlelő formanyomtatvány / lap régóta létezik

» Napészlelők Kézikönyve (Pápics Péter és Iskum József – 2006)
» „Asztrofotók” a szó mai értelmében nem létezek, fotografikus észlelés fényképezőgéppel,
előhívással – adatgyűjtés, foltcsoportok életének követése, kimérése az elsődleges cél –
pontos tájékoztatáshoz, beszámoló készítéséhez.

Fotó: 1985, Iskum

A szakcsoport utóbbi évei
2012. Júniusban vettem át a szakcsoportot és a rovatot Balogh Klárától. Az elmúlt 6 évben
ezek valósultak meg:
• Napészlelési archívum összegyűjtése, digitalizálása, összefogása, észlelésfeltöltő (>10
ezer napészlelés) – bárki számára elérhető
• Rendszeres beszámolók és cikkek közzététele

• Napészlelő szakcsoport honlapjának megújítása
• Előadások találkozókon, szakkörökön, téma népszerűsítése
• Tudományok Kertje / Hídja, MTA, járdacsillagászat – folyamatos megjelenés
rendezvényeken (lelkes szakkörösökön és a szakcsoport aktív tagjain keresztül is)
• Nyaranta (nem annyira rendszeres) napbemutatók a Polaris Csillagvizsgálóban
• Napészlelők találkozója (8. alkalom a mai) színvonalas előadásokkal, észlelői
beszámolókkal
• Különböző fórumokon (csillagváros, Facebook csoport, személyes találkozók, szakkörök,
gyermekszakkörök) a közösség összefogása, új észlelők gyűjtése, edukálása, segítése

A jelen legfőbb kihívásai
A kihívások kezeléséhez fontos megérteni azok hátterét.
• Közösségi média terjedése – gyors információáramlás,
azonnali pozitív megerősítés-szerzés elterjedése
• Űrszondák kora – végtelen mennyiségű elérhető adat
az interneten keresztül
• Technológia gyors fejlődése (távcsövek, fényképezők, digitális technika,
automatizálás) – egyre több amatőr számára is elérhető
• A fiatalok bevonzása, motiválása, érdeklődésük fenntartása kihívás,
„elöregedő közösség” problematikája
• Y-generáció 1980-99, Z-generáció 2000 utániak – gondolkodásmód,
információbefogadás, tanulási módszerek változása, erős az önmegvalósítás

Válasz a jelen kihívásaira – Egyensúly a fejlődés és a
hagyományok megtartása között
• Közösségi média: Facebook és más megjelenési formák kihasználása (Napészlelő Szakcsoport a Facebookon),
honlap frissen tartása, rendezvények, bemutatók, találkozók folyamatos hirdetése, az emberek „arcába tolása”.
• Folyamatos megjelenési lehetőség biztosítása az észlelők számára a Meteor hasábjain, észlelésfeltöltőn,
Facebookon (észleléseiken, fotóikon, leírásaikon, esetleg cikkeiken keresztül)
• Technika, technológia minél szélesebb körű kihasználása (naptávcső, CAK szűrő használata bemutatókon,
digitális felvételek készítése)
• Észlelésfeltöltő (automatizált adatfeldolgozás) használata, adatfeldolgozás folyamatos fejlesztése, további
automatizálása
• Előadások, bemutatói anyagok folyamatos frissítése, újabb tudományos felfedezések követése, beépítése a
tudásbázisba
• Napészlelők Kézikönyvének új kiadása
• Kapcsolatfelvétel külföldi szervezetekkel, annak felmérésére, hogy mások mit csinálnak, mit
hasznosíthatunk
• Folytatni a hagyományt, közösségépítést – közösségre, emberi közelségre mindig szükség lesz – bemutatók,
rendezvények, kapcsolatépítés iskolákkal, szakkörökkel
• Fiatalok (gyerekek) bevonása a közös gondolkodásba

Köszönöm szépen a figyelmet!

