
 
 
Organizacijski odbor conference “Molecular Life of Stem Cells” 
www.stemcells2016.org  

 
Ljubljana, 6.9.2016 

 
Vabilo na mednarodno znanstveno konferenco na področju molekularne/sistemske biologije 
 
Pozdravljeni,  
 
vljudno vas vabimo, da se aktivno udeležite mednarodne konference “Molecular Life of Stem 
Cells” (www.stemcells2016.org), ki bo potekala med 30. Septembrom in 1.Oktobrom na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije ter 
v gosteh MOL. Gre za prvo mednarodno konferenco, ki povezuje področji matičnih celic in 
RNA/epigenetske regulacije, na kateri bo sodelovalo 30 svetovno uveljavljenih  znanstvenikov, 
ki bodo podali vpogled v najnovejša odkritja na področju molekularnih mehanizmov v matičnih 
celicah, hkrati pa smo tudi izbrali 12 vabljenih krajših predavanj. 
 
Znanstveni program bo potekal dva polna dneva. Poleg predavanj, bo udeležencem konference 
omogočena predstavitev njihovih raziskovalnih dosežkov s postri v Mestni hiši v večernih urah 
30.9. Dan pred konferenco bodo potekale tudi profesionalne delavnice za raziskovalce (Python, 
osnove NGS, CRISPR/Cas9, znanstveno pisanje, data mining).  
 
Dogodek pripravljamo z namenom vzpostavljanja novih povezav med slovensko in tujo 
znanostjo, med drugim pa tudi zato, da tudi študentom ponudimo malo drugačen vpogled v 
znanost, stik z raziskovalci ter tako morda povečamo zanimanje, hkrati pa tudi približamo 
evropske raziskovalne povezave in priložnosti nekaterim mlajšim slovenskim znanstvenikom 
na tem področju. Pri tem je pomembna informacija, da bo poročilo o konferenci tudi 
objavljeno v nekaterih prestižnih znanstvenih revijah (npr.Science), hkrati pa se tudi 
dogovarjamo za prisotnost nekaterih urednikov znanstvenih revij. Želel bi tudi izpostaviti, da 
bo konferenci posvečena posebna izdaja Stem Cell Research (Elsevier, Cell Press). 
 
Letošnja konferenca bo ponovno brezplačna za vse udeležence. Več informacij o 
preliminarnem programu skupaj z listo govorcev lahko najdete v priloženi brošuri ali na spletni 
strani www.stemcells2016.org.  Z veseljem smo vam na voljo tudi za kakršna koli vprašanja na 
email naslovu tjasa.lepko@helmholtz-muenchen.de. 

 
Veselimo se vaše udeležbe! 
 
Lep pozdrav, 
Tjaša Lepko, Vesna Makovšek in Miha Modic	 
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