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2017 m. COST TD1308 programos “Origins and evolution of life on Earth
and in the Universe” (ORIGINS) valdymo komiteto posėdis įvyko
Varšuvoje balandžio 4 d. Posėdyje dalyvavo 23-jų šalių atstovai iš 29-ių
veikloje dalyvaujančių šalių. Susitikime buvo aptartas COST TD1308
programos vykdymas, visos darbo grupės pateikė savo veiklos ataskaitas,
buvo numatomos ateities veiklos. TD1308 veikloje dalyvauja 164 žmonės iš
29 šalių ir 5 ne COST šalių, iš jų 54 yra moterys (33%), 37 jauni
mokslininkai (23%), 39 iš naujų šalių (24%). TD1308 veikla vyko pagal
planą.
Lietuvos mokslininkų veikla koncentravosis darbo grupėje “WG1: Planetų
sistemų ir gyvybei tinkamų planetų formavimasis ir evoliucija”
(Understanding the formation and evolution of planetary systems and
habitable planets) ir jos pogrupyje “Žvaigždžių formavimasis ir evoliucija”
(Star formation and evolution). Taip pat buvo dirbama kvalifikacijos kėlimo
kursų organizavimo ir žiniasklaidos kolektyvinėse grupėse. Buvo aptarti
vykdomos veiklos organizavimo klausimai, biudžetas ir numatomi
organizuoti renginiai.
2017 m. balandžio 3 – 7 d. Varšuvoje buvo suorganizuota COST mokslinė
konferencija “Origins and evolution of life: from early Earth to exo-Earths”,
kurios organizacinio komiteto veikloje dalyvavau ir aš. Konferencijoje
pristačiau stendinį pranešimą “Spectroscopic and Photometric Survey of
Northern Sky for Exoplanetary Research”.
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2016 m. gruodžio 12 – 17 d. Quy Nhon mieste, Vietname, vyko COST
konferencija “Search for life: from early Earth to exoplanets”, kurioje
pristačiau žodinį pranešimą “CNO abundances in stars of open clusters as
tracers of stellar life”.

Pranešimo Vietname vykusioje konferencijoje metu (L. Honnorat nuotrauka).

Kartu su kolegomis VU TFAI astronomais taip pat dalyvavome Europos
Komisijos Horizon 2020 programos finansuojamo projekto “Europlanet
2020 Mokslinių Tyrimų Infrastruktūra” (angl. Europlanet 2020 Research
Infrastructure) veikloje. Projekte dalyvauja 34 institucijos iš 19 Europos
šalių.
Taip pat dalyvavome devynių šalių Erasmus+ projekte “European
Astrobiology Campus” (liet. Europos astrobiologijos slėnis).
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