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Пишува: 
Милева ЛАЗОВА СО ВИЗУЕЛНО УЖИ   ВАЊЕ ОТКРИЈ ЈА ВСЕЛЕНАТАСО ВИЗУЕЛНО УЖИ 

Преку изложените 
фотографии Скопското 
астрономско друштво 
раскажува за развојот на една 
од најинтересните области - 
астрофотографијата.

На изложбата беа 
презентирани фотографии од 
различни небесни објекти: 
планети, комети, метеори, 
галаксии, ѕвездени јата, 
маглини, како и фотографии 
од дел од активностите на 
друштвото "САД" во текот на 
неговото десетгодишно 
постоење.

ПРВО ПРЕТС ТАВУВАЊЕ НА АС ТРО      ФОТОГРАФИИПРВО ПРЕТС ТАВУВАЊЕ НА АС ТРО  

По повод 10-годишнината од пос-
тоењето на Скопското астро ном-
ско друштво ("САД") и како дел од 

активностите за прослава на Меѓуна-
родната година на астро но мијата - 2009, 
во Културно-инфор мативниот центар 
беше отворена изложба на "Астро  фо-
тографии" во Македонија. На изложбата 
беа прет ставени 43 фотографии, на пра-
вени во текот на овие 10 години, со ко-
ристење на најразлична опрема: од ана-
логни фотоапарати, фотографски објек-
тиви, аматерски и профе сио нални теле-
скопи, дигитални фото апарати и CCD 
камери. Фотографиите покажуваа едно 
шаренило од нај раз новидни објекти: 
галаксии, маглини, збиени и отворени 
ѕвездени јата, Сонцето, Месечината и 
планетите од Сончевиот систем, како и 
неколку фо тографии од активностите 
на Друш твото и на неговите членови. 

Во текот на тие десет години, кол ку 
што постои Друштвото, преку те рен-
ската работа и астрофото гра фи јата, не-
говите членови се запознале со голем 
број пријатели, вљубеници во астро-
номијата. Преку размената на искуства 
и на знаења, од година в година, нив-
ните фотографии станале уште подобри. 
Така, дел од изложбата беа и неколку 
фотографии од при јатели од астро-
номски друштва на Балканот. 

"Нашите пријатели од Балканот беа 
претставени од двајца членови на ас-
трономското друштво 'Инфи ни тум' од 
Загреб, Хрватска, Борис Штро мар и Вид 
Николиќ, фотографии од астрономското 
друштво 'Аристарх' од Крагуевац, Ср-
бија, како и фо то графиите на сигурно 
еден од нај доб рите астрофотографи на 
Балканот, Љу бинко Јовановиќ од Крањ-
ска Гора, Словенија", велат од Скопското 
астрономско друштво.

Своите први чекори кон астрофо-
тографијата Друштвото ги направило 
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СО ВИЗУЕЛНО УЖИ   ВАЊЕ ОТКРИЈ ЈА ВСЕЛЕНАТАВАЊЕ ОТКРИЈ ЈА ВСЕЛЕНАТА

ПРВО ПРЕТС ТАВУВАЊЕ НА АС ТРО      ФОТОГРАФИИ  ФОТОГРАФИИ

Скопското астрономско друштво 
е здружение на граѓани, љубители 
на астрономијата, од најразлична 
возраст и националност. Цели на 
Друштвото се ширење и попула ри-
зирање на астрономијата како нау-
ка и обединување на сите љуби те-
ли на астрономијата во нивната за-
едничка потрага по повеќе знае ње, 
дружење и ведро небо. 

Под слоганот "Откриј ја Вселе-
ната" УНЕСКО ја прогласи 2009 го-
дина за Меѓународна година на ас-
трономијата. Скопското астро ном-
ско друштво, како локален коор-
динатор, се придружило на пови кот 
на УНЕСКО и на Меѓународната ас-
трономска унија за организација 
на цела низа настани за одбе ле жу-
вање на астрономската година.

во 1999 година. На почетокот многу 
наивно, со аналогни фотоапарати, со 
мануелно водење на телескопите, а во 
некои случаи и со женски чорапи како 
дифузери. Со текот на времето и со 
пристапот до нови технологии и знаења, 
аналогната фотографија и водење ги 
замениле најпрво со веб-камери, а по-
тоа и со дигитални фотоапарати и ав-
томатско водење. Денес, членовите на 
Друштвото сериозно навлегуваат во ма-
гијата на CCD фотографирањето. Пара-
лелно со напредувањето со фотооп ре-
мата, напредувале и со астрономската 
опрема - телескопите и окуларите. По 
десет години сега членовите на Скоп-
ското астрономско друштво го посе-
дуваат најдобриот активен телескоп во 
Македонија.

Тие се надеваат дека изложбата ќе биде 
мотив за формирање на други ас трономски 
друштва во Македонија и за анимирање на 
колку што е можно по голем број профе-
сионални и фото ама тери да почнат да се 

занимаваат со ас трофотографија.
Изложбата е спонзорирана од Минис-

терството за култура на Република Маке-
донија и од Културно-информативниот 
центар.


