december 2004
Ob koncu leta se vsem dopisnikom Jedrca
zahvaljujemo za vaše prispevke in vas vabimo k
sodelovanju tudi v prihodnjem letu.
Vsem članicam in članom društva pa želimo srečno
in uspešno leto 2005

Vabimo vas na predavanje in predstavitev

Hitra pnevmatska pošta sredice reaktorja TRIGA MARK II
dr. Radojko Jačimović iz Inštituta Jožef Stefan
nam bo predstavil novo pridobitev na reaktorju IJS.
Zbrali se bomo v ponedeljek, 20. decembra ob 15. uri v veliki predavalnici ICJT na Reaktorskem centru.
Po krajšem uvodnem predavanju se bomo preselili v reaktorsko halo, kjer si bomo delovanje nove pnevmatske pošte tudi ogledali.

Po predavanju ste vabljeni na prigrizek v sejno sobo Reaktorskega centra, kjer bomo skupaj nazdravili novemu letu.

PREDSTAVITEV

DJS
NA ŠTUDENTSKI ARENI
V sredini oktobra je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekala Študentska arena. Namen arene je na enem
mestu obiskovalcem in sodelujočim ponuditi zbrane informacije in znanje ter tako vzpostaviti uspešne in trajne
povezave med formalnim in neformalnim izobraževanjem ter poslovnim in družbenim okoljem. Tekom let je
Študentska arena postala vodilna prireditev v Sloveniji, katere ideja in namen je predstaviti pisano paleto možnosti
za napredek in razvoj slehernega študenta skozi leta študija in po njem. Letos je na areni sodelovalo preko dvesto
razstavljalcev. Predstavile so se domače in tuje organizacije, društva, podjetja, skratka vsi, ki študentom karkoli
ponujajo v zvezi z izobraževanjem, zaposlitvijo, storitvami ali s prostim časom.
Mreža mlade generacije je na Študentski areni predstavila Društvo jedrskih strokovnjakov in inštitucije, ki jih DJS
povezuje. Mladim smo podajali informacije o jedrski energiji, o radioaktivnosti in o radioaktivnih odpadkih.
Razstavni prostor smo opremili z razstavnimi eksponati iz Informacijskega centra o jedrski tehnologiji, plakati ter
informativnim gradivom. Dogajanje na razstavnem prostoru smo popestrili s simpatično igro ter s tem dosegli
nadpričakovan obisk in zanimanje. Opažamo, da je delo z mladimi precej enostavno in prijetno. Mladi so dovzetni
za sprejemanje informacij, pokažejo zanimanje, sprašujejo, zaradi izobraženosti je njihova razumljivost večja,
predvsem pa so dobri sogovorniki. Ker še nimajo izoblikovanih močnih negativnih stališč do jedrske problematike
so pripravljeni poslušati mnenja strokovnjakov in svoja stališča včasih tudi spremeniti.
Kot pravi rek: »Na mladih svet stoji« so mladi prav gotovo bodoči odločevalci, volivci in oblikovalci javnega mnenja
o vseh nacionalnih vprašanjih. Torej tudi o jedrskem programu v Sloveniji. Menim, da je sodelovanje DJS oziroma
MMG na tej prireditvi, ki je namenjena mladim, vsekakor dobra naložba za prihodnost jedrske stroke v Sloveniji.
Simona Knez, MMG
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Poročilo s skupščine ENS
novembra 2004 v Bruslju
Konec novembra sva se s predsednico DJS v Bruslju
udeležila Skupščine Evropske zveze jedrskih društev –
European Nuclear Society (ENS). Skupščina, na kateri se
zberejo predsedniki oziroma zastopniki nacionalnih društev
je, kot najvišji organ ENS, sklicana dvakrat letno.
Tokrat smo sprejeli spremembe statuta ENS, ki so jih
usklajevali v zadnjem letu in pol. Nov statut omogoča ENS
večji nadzor nad mednarodnim članstvom. Člani nacionalnih
društev ne postanejo avtomatsko tudi člani ENS, kar
zmanjšuje možnost morebitnih zapletov, saj posameznikom
onemogoča, da bi izvajali dejavnosti v imenu ENS. Ostale
manjše spremembe statuta so bile potrebne zaradi prenosa
sedeža sekretariata ENS iz Švicarskega Berna v Bruselj
predvsem zaradi različnih zakonodaj obeh držav. Nadalje
smo obravnavali možnost povišanja članarine. Letna
članarina, ki jo nacionalna društva za vsakega svojega člana
plačujejo ENS znaša 8.25 € in se ni spremenila že zadnjih
deset let. Podan je bil predlog, da bi uskladili višino
članarine z manjšanjem vrednosti Evra zaradi inflacije. Po
drugi strani pa se je pojavil problem zaradi neplačevanja
članarine – Rusko jedrsko združenje npr. ni poravnalo
letošnje članarine in je morebiti zaradi plačilne
nesposobnosti prekinilo vse stike z ENS.
Drugi vir dohodkov so konference. Letošnja konferenca
PIME 2004 je prinesla precejšnjo izgubo. Razlogi so v
neprimerni izbiri lokacije (hotela) in v majhnem številu
konferenc, ki jih organizira ENS. Za naslednje leto ciljamo
na večjo številko, saj se v tem primeru stroški sekretariata
porazdelijo. Koledar konferenc je tako za naslednji dve leti v
glavnem že zapolnjen, obstaja pa še možnost za organizacijo
konference v sodelovanju z ENS od leta 2007 dalje.

Najpomembnejše stvari se na skupščini dogovorijo med delovnimi
večerjami v družbi predsednikov nacionalnih društev, predsednika
programskega odbora za ENS konference in predstavnikov YGN.

Predsednik ENS, Bertrand Barré, je ob koncu skupščine vse
člane nacionalnih društev povabil k sodelovanju in
prispevanju člankov za ENS News in European Nuclear
Features ter pomoč pri izdajateljstvu obeh publikacij. Poleg
tega nas je obvestil tudi, da se v American Nuclear Society,
kjer so trije sedeži v "boardu" rezervirani za predstavnike iz
tujine, junija leta 2006 sprosti mesto, ki je namenjeno
Evropejcu. Povabil je k morebitnim kandidaturam.
Dr. Igor Lengar

Pojmovnik jedrske tehnike in
varstva pred sevanji
Uredniški odbor v sestavi dr. Irena Mele, Mimica
Kostanjšek Božin, Jana Ambrožič, mag. Darko Koročec,
mag. Marjan Levstek, dr. Tomaž Šutej, Franc Pribožič,
Marjan Zorko in prof. dr. Leon Cizelj je zaključil prvo fazo
prenove spletnega Pojmovnika jedrske tehnike in varstva
pred sevanji (http://www.drustvo-js.si/pojmovnik). Članom
uredniškega odbora se ob tej priložnosti toplo zahvaljujem
za njihovo sodelovanje in nepogrešljive prispevke pri tem
obsežnem delu. Zahvala gre tudi dr. Boštjanu Končarju, ki je
neodvisno od uredniškega odbora opravil pregled ujemanja
skoraj 3000 gesel s prevodi, področji, sopomenkami in
pojasnili.
V pravkar zaključeni fazi smo zagotovili uskladitev vsebine
spletne in knjižne različice (januar 1997). Tako so usklajeni
vsi prevodi, sopomenke, pomene in področja, ki jih spletno
orodje vrne pri poizvedovanju med angleškimi besedami. Če
poizvedujete med slovenskimi besedami in/ali pomenu,
utegnete pri besedah z več sopomenkami naleteti na razlike
in sicer predvsem pri opredelitvi področja. To
pomanjkljivost bomo po načrtih odpravili v naslednjih
tednih.
Vse člane društva vljudno vabimo k sodelovanju v naslednji
fazi prenove Pojmovnika. Še posebej dragoceni bodo vaši
prispevki k izboljšavam prevodov, pomenov in seveda tudi k
razširitvi Pojmovnika z novimi gesli.
izr. prof. dr. Leon Cizelj

Razgovor o življenju jedrske elektrarne Krško
Pol leta po prvem večernem “razgovoru o sevanju”, ki je
bilo namenjeno predvsem splošni javnosti, je sekcija Alfa
organizirala še eno podobno srečanje. V Avditoriju Centra
Evropa je 15. novembra 2004 gospod Martin Novšak,
direktor inženiringa in ocenjevanja varnosti v NE Krško,
predstavil življenje naše jedrske elektrane.
Srečanja se je udeležilo kakih dvajset članov DJS, za
preštetje drugih obiskovalcev pa so zadostovali prsti ene
roke. Kdor je ta dogodek zamudil, mu je vsekakor lahko žal.
Zanimivi predstavitvi o življenju jedrske elektrarne v
Krškem od začetka gradnje do danes s prosojnicami je sledil
še film o zamenjavi uparjalnikov, potem pa so prisotni
vabilo na razgovor vzeli zares. Razvila se je zanimiva
diskusija, ki jo je bilo treba celo prekiniti, saj smo
prekoračili dogovorjeni čas. Kaže, da si člani DJS podobnih
srečanj in možnosti za neformalne pogovore želimo, zato bo
sekcija Alfa z njimi nadaljevala, ne glede na to, ali imajo v
splošni javnosti kakšen odziv ali ne. Mogoče pa bi veljalo
razmisliti, da bi srečanja organizirali v nam bolj domačem
okolju, od koder nas ne bi preganjali ob določeni uri.
Metka Kralj, Alfa sekcija

European Nuclear Assembly
Na spletni strani:
http://www.foratom.be/ENA/Introduction.htm
si oglejte besedilo, ki je bilo sprejeto na prvi konferenci ENA.
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