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letošnje leto. Članarino plačajte na
račun SI56 0222 2001 3758 728, Astronomsko društvo Javornik, Štefanova
ulica 9, 1000 Ljubljana.
Višina članarine je 22 EUR za zaposlene in 11 EUR za vse ostale.
Podrobnejša
navodila
za
izpolnjevanje
položnice
so
na

Za Grke je bil to del ozvezdja Leva.
Eratosten je pri opisu Severne krone
zapisal, da gre za kodre Ariadne,
pri opisu Leva pa, da gre za kodre
egipčanske kraljice Berenike in tako jih
poznamo še danes.
Berenika se je poročila z bratom http://www.adj.si/Drustvo/KakoSeVclanim
Ptolemajem III – taka je bila navada
Aram Karalič
v egipčanskih kraljevskih družinah –
v tretjem stoletju p.n.š. Nekaj dni po
poroki se je Ptolemaj odpravil na vojno
v Azijo in Berenika je bogovom oblju- Efemeride junij 2020
bila svoje krasne kodre, če se bo mož
(Efemeride si lahko ogledate tudi v reviji Življenje in tehnika.)
srečno vrnil nazaj. In se je, Berenika
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pa je izpolnila obljubo in položila ko- datum vzhod zahod vzhod zahod čas
dre na oltar posvečen njeni materi Ar- 01.06. 05:14 20:46 15:22 03:02 CEST
05:12
20:49
20:36
04:58 CEST
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Konon iz Samosa, ki je sicer delal v 30.06. 05:15 20:57 15:42 01:56 CEST
Aleksandriji: pokazal mu je skupino
zvezdic nad repom Leva in mu povedal, Planeti:
da so bogovi kodre njegove žene sprav- ? Merkur je viden v prvi polovici junija. V ozvezdju Dvojčkov sprva
ili na varno na nebo.
zahaja nekaj pred enajsto, sredi
Rok Vidmar
meseca pa okoli desetih.
? Venera se prikaže konec meseca
zjutraj, ko v ozvezdju Bika vzhaja
Članarina
okoli pol štirih zjutraj.
Prosimo vse člane društva, ki tega še ? Mars je sprva viden od dveh zjutraj dalje, nato pa vzhaja vse
niste storili, da plačate članarino za

VABILO
Vabimo vas na mesečni sestanek, ki bo v torek 16.06.2020 ob 18h . Ker
še ne vemo, ali bo sestanek v živo ali v obliki videokonference, bomo
nadaljnja navodila objavili na poštnem seznamu in spletnih straneh društva
(http://www.adj.si/).
Vabljeni!
Bernard
bolj zgodaj in je konec junija na
nebu že pred eno. Sredi meseca
se iz ozvezdja Vodnarja preseli v
ozvezdje Rib.
? Jupiter sprva vzhaja okoli polnoči,
konec meseca pa ga v ozvezdju
Strelca lahko opazujemo že od desetih zvečer.
? Saturn v družbi Jupitra vzhaja
okoli polnoči, konec meseca ko
se iz ozvezdja Kozoroga preseli v
ozvezdje Strelca , pa že okoli desetih.
? Uran je sprva opazujemo od štirih
zjutraj, nato pa vzhaja vse bolj zgodaj in konec meseca vzide že okoli
dveh. Nahaja se v ozvezdju Ovna.
5. junija lahko opazujemo delni
polsenčni Lunin mrk. Že nekoliko
mrknjena Luna bo vzšla ob 20:36, mrk
pa se bo končal ob 23:04.
Luna
bo najbolj zakrita ob 21:25; takrat
bo približno polovica Lune v Zemljini
polsenci.
Poletje se začne 20. junija ob 23:43.
Urška Pajer

E-poštni seznam slo-astro
Slovenski amaterski astronomi komuniciramo
tudi preko poštnega seznama (“mailing liste”)
slo-astro, kjer si izmenjujemo prispevke
vseh vrst: opozorila o zanimivih astronomskih dogodkih in prireditvah, vabila na opazovanja, poročila o opazovanjih, vprašanja,
ponudbo rabljene opreme itd.
Prijavi se
lahko vsak, dodatne informacije in prijava na
http://www.adj.si/slo-astro.
Aram Karalič

Objavite prispevek!
Mesečnik potrebuje prispevke. Zato pozivam
vse, ki želite kaj objaviti, da mi po elektronski pošti pošljete svoj prispevek. Prispevki so
lahko raznovrstni: poročilo o opazovanju, slika,
risba, zanimiva astronomska novica, predstavitev domačega observatorija ali teleskopa,
skratka – karkoli, kar bodo ostali lani drutva z
zanimanjem prebrali.
Aram Karalič
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