Vabilo na mednarodno konferenco Nuclear Energy for New Europe 2016 (Jedrska energija za novo
Evropo 2016)

V ponedeljek, 5. septembra 2016, se bo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije ob 16.
uri v kongresnem centru Bernardin v Portorožu začela že 25. mednarodna konferenca Nuclear
Energy for New Europe 2016 (Jedrska energija za novo Evropo 2016). Osrednji poudarek letošnje
konference, ko smo v Sloveniji obeležili tudi 50 let uspešnega delovanja raziskovalnega reaktorja
TRIGA, bo na vlogi raziskovalnih reaktorjev pri razvoju in varni uporabi jedrske energije. Na
konferenci se bo zbralo okoli 150 vodilnih jedrskih strokovnjakov iz znanstveno-raziskovalnih in
izobraževalnih ustanov, industrije in upravnih organov iz več kot 23 držav ter iz številnih
mednarodnih organizacij na področju jedrske energije.
S predavanji in predstavitvami bodo na 4-dnevni mednarodni konferenci sodelovali vrhunski jedrski
znanstveniki in raziskovalci z vsega sveta, med njimi tudi številni slovenski jedrski strokovnjaki.
Vabljeni predavatelji, ki bodo podali uvodno predavanje vsakega konferenčnega dne, so:
-

-

-

dr. Gilles Bignan, direktor za stike z uporabniki na evropskem raziskovalnem reaktorju Jules
Horowitz (http://www.cad.cea.fr/rjh/ ), ki bo nastopil v ponedeljek, 5. 9., ob 16:20, po
uradnem odprtju konference;
prof. dr. Hamid Aït Abderrahim, namestnik direktorja belgijskega raziskovalnega središča
SCK-CEN (www.sckcen.be/en) ter vodja projekta MYRRHA (http://myrrha.sckcen.be/), ki bo
nastopil v torek, 6. 9., ob 8:30;
prof. dr. Helmuth Böck, predsednik avstrijskega društva jedrskih strokovnjakov (ÖKTG http://www.oektg.at/en), ki bo nastopil v sredo, 7. 9., ob 8:30;
dr. Simon Pinches, vodja programa za integrirano modeliranje pri mednarodnem projektu ITER
(www.iter.org), ki bo nastopil v četrtek, 8. 9., ob 8:30.

Več informacij o vabljenih predavateljih in povzetke njihovih prispevkov najdete na spletni povezavi:
www.nss.si/nene2016/invited.html. Celoten program konference je dostopen na povezavi:
www.nss.si/nene2016/program.html
Veseli bomo vaše udeležbe na konferenci in najave dogodka v vašem mediju. Če želite uskladiti
termin za intervju s katerim od predavateljev, nas kontaktirajte. Sporočilo za medije bomo
posredovali v ponedeljek, 5. 9., v dopoldanskih urah.

Kontakt za dodatne informacije:
doc. dr. Luka Snoj, predsednik Programskega odbora 25. mednarodne konference Nuclear Energy for New
Europe 2016
e-naslov: luka.snoj@ijs.si, GSM: 031 331 330, spletno mesto konference NENE 2016: www.nss.si/nene2016

