ZNANOST
Veliki načrti Inštituta za matematiko in fiziko

Želijo postati policenter visokih tehnologij
Jasna Kontler - Salamon

e zaradi tega dosežka si
predstavitev zasluži tudi
omejeni inštitut, ki očitno
zagotavlja odlične raziskovalne pogoje. Toda kot se
je pokazalo v pogovoru z direktorjem IMFM prof. dr. Matjažem
Omladičem, je še kar nekaj dodatnih razlogov za aktualnost predstavitve inštituta. Denimo to, da
bo predvidoma že kmalu organiziran bistveno drugače kot je zdaj.
Vaš inštitut se od večine drugih raziskovalnih inštitutov ne
razlikuje le po priznani odličnosti raziskovalnega dela, temveč
tudi po tem, da dejansko nimate
nobenega polno zaposlenega ra-

Ž

ka, njihovi fiziki pa pretežno izhajajo z Instituta Jožef Stefan. Imamo pa med raziskovalci tudi zaposlene na samostojnih visokošolskih središčih, ki naj bi sčasoma
prerasla v nove univerze. Glede na
to, da naši raziskovalci delajo na
različnih fakultetah, jih dejansko
najbolj združuje prav skupno raziskovalno delo na IMFM. Prepričan
sem, da to koristi tako raziskovalcem kot inštitutu.
Na področju matematike dejansko vključujete skoraj vse
slovenske raziskovalce. Ali pa s
tem dosegate zadostno kritično
maso tudi v primerjavi s podobnimi institucijami v svetu?

IMFM združuje vseh šest slovenskih programskih skupin s področja
matematike in še eno s področja teoretičnega računalništva. V njem je,
pretežno petinsko, zaposlenih okrog sto raziskovalcev, ki so večinoma
zaposleni kot učitelji na skupno 19. fakultetah treh slovenskih univerz –
ljubljanske, mariborske in primorske. Med najpomembnejše dosežke
inštituta gotovo sodi njegov delež pri usposabljanju novih
raziskovalcev. Doslej se je na inštitutu usposabljalo že 92 mladih
raziskovalcev, od tega jih je 52 že doseglo doktorat – 19 jih je
doktoriralo v tujini. Vsi ti nekdanji mladi raziskovalci so ostali sodelavci
IMFM, 12 jih uči na slovenskih univerzah.
ziskovalca. Vsi ste zaposleni
drugje, IMFM pa je torej uradno
vaša dopolnilna raziskovalna
dejavnost. Kako to vpliva na delo IMFM? Sodeč po rezultatih
mu prav nič ne škodi?
Res je, da je večina naših raziskovalcev tako imenovanih »petincev«, da so torej redno zaposleni kot pedagoški delavci na slovenskih univerzah. Več kot polovica jih dela na Univerzi v Ljubljani, ostali na Univerzi v Mariboru
in na Univerzi na Primorskem –
Univerza v Novi Gorici trenutno
ne premore nobenega matemati-

Mislim, da jo. Velika prednost
našega inštituta je, da je uspel vsaj
na področju matematike ohraniti
to, kar je bilo prvotno načrtovano
za vsa tri predvidena področja inštituta. K temu bi lahko dodal še
področje teoretičnega računalništva. Vsekakor v matematiki dosegamo kritično maso in to potrjujejo naši raziskovalni rezultati. Z njimi sodimo med najuspešnejše raziskovalce v Sloveniji. Tej vrhunskosti znanja želimo zdaj dodati še
večjo uporabno vrednost in s tem
tudi ustreznejše nagrajevanje naših najboljših matematikov.
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Med lani razglašenimi 17. najboljšimi slovenskimi
programskimi raziskovalnimi skupinami (za leto
2005) sta bili kar dve skupini z Inštituta za
matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM). To sta
skupina Izbrane teme teoretičnega računalništva in
kombinatorične optimizacije, ki jo vodi dr. Marko
Petkovšek in skupina Topologija in geometrija, ki jo
vodi dr. Dušan Repovš (to skupino smo tudi
predstavili v naši prilogi).

Prof. dr. Matjaž Omladič
Komu bi se lahko zdelo nenavadno, da so tako uspešni raziskovalci sicer pretežno vpeti v
pedagoško delo. Bi bili še uspešnejši, če bi večino časa namenili zgolj raziskovanju, tako kot
denimo fiziki, ki so zaposleni na
Institutu Jožef Stefan?
Za matematiko pri tem veljajo
nekoliko drugačna pravila kot za
fiziko. Po mednarodnih izkušnjah, oziroma po izkušnjah sorodnih inštitutov po svetu, pedagoško delo spodbudno vpliva na raziskovalno delo v matematiki. Zato smatramo, da je prav, da so naši
raziskovalci primarno zaposleni
na univerzah, jim pa nameravamo
– pri tem se tudi zgledujemo po inštitutih v tujini – z novo organizacijo omogočiti še boljše pogoje za
raziskovalno delo in spremljanje
stroke.
Toda z vse bolj raznovrstno
uporabo matematike se bo verjetno vsaj del vrhunskih matematikov odmaknil od pretežno
profesorskega dela?
Drži in to je tudi eden od motivov za našo načrtovano reorganizacijo. Razlika med uporabo matematike in kakšnih drugih ved, ki
so bolj neposredno tehnološke, je
zelo velika. Matematik pride v poštev samo pri razvijanju res vrhunskih tehnologij, takšnih ponudb pa v preteklosti v Sloveniji ni
bilo veliko – tudi to je razlog, da sta
dva naša raziskovalca svoje patente prijavila samo v tujini. V za-

dnjem času pa potrebe tudi pri nas
opazno naraščajo, zato smo se v inštitutu odločili za globalno spremembo politike. Našim visoko
tehnološkim podjetjem, ki jih je
vse več, želimo omogočiti, da namesto da iščejo vrhunska znanja v
tujini, to v okviru svojih možnosti
ponudimo v okviru IMFM. Za ta
namen pa se moramo seveda
ustrezno reorganizirati in tudi še
marsikaj naučiti.
V načrtu preoblikovanja inštituta ste napisali, da bo prerasel v
mrežno organiziran policenter
visokih tehnologij. Kje naj bi se
raztezala ta mreža?
Načrtujemo policentre oziroma
inštitutske enote na več lokacijah
v Sloveniji, kjer je dovolj naših raziskovalcev. Predvsem bi bili ti regionalni oddelki na univerzah, v
katere bi bili zelo globoko vpeti in
v dogovoru z njimi bi si delili tudi
dosežene raziskovalne rezultate.
Tako je to urejeno tudi drugod po
svetu.
Vem, da nameravate ob tem
urediti tudi zdaj precej nejasen
status vašega inštituta, ki ga imajo nekateri kar za del fakultete
za matematiko in fiziko. Koliko
samostojni ste v resnici in kdo je
lastnik vaših prostorov?
Smo samostojen zavod s pravico javnosti. To da nismo javni raziskovalni zavod nam povzroča kar
precej težav, saj zato nimamo pravice do pasovnega financiranja,
temveč lahko iz proračuna pridobimo le denar za programe oziroma projekte. Kar se tiče naših prostorov, je bil naš inštitut njihov prvotni lastnik, lastništvu pa smo se
formalno odpovedali, da smo
omogočili prenovo fakultete za
matematiko in fiziko. Ob tem pa
smo se s prejšnjim rektorjem prof.
dr. Mencingerjem tudi dogovorili,

da lahko še naprej pod enakimi
pogoji uporabljamo sedanje prostore. Ne vidim razloga, da bi nam
novo univerzitetno vodstvo odreklo to pravico. Sicer pa načrtujemo, da bi s pomočjo države, ki je
naša ustanoviteljica, oblikovali inštitut, ki bo delno javna in delno
zasebna ustanova. V pripravi imamo elaborat, s katerim nameravamo vsem trem univerzam, s katerimi zaenkrat sodelujemo, in ministrstvu ponuditi soustanoviteljstvo prenovljenega inštituta.
Katera področja uporabe matematike bodo, po vaši napovedi, v prihodnjih letih doživela
največji razvoj?
Ta trenutek je na vrhu lestvice
uporab matematike nedvomno finančna matematika in ta bo tam
vsaj še nekaj časa tudi ostala. V zadnjih desetih letih se je pomen finančne matematike izredno povečal, še zlasti po propadih bank z
večstoletno tradicijo in velikih
koncernov zaradi pomanjkanja finančnega znanja. Kar naenkrat v
finančnem svetu izredno potrebujejo vrhunske, tudi zelo teoretične
matematike. Ob tem pa tudi njihove plače strmo naraščajo. Po drugi
strani pa obstaja področje uporabe
matematike, ki še ni zelo močno, a
bi mu sam napovedal izredno prihodnost. To je področje biomatematike, ki v Sloveniji skoraj še ne
obstaja. Slovenske bioznanosti zaenkrat še ne kažejo velikih potreb
po matematiki in tudi naši matematiki se premalo ozirajo k njim.
Predvidevam pa, da bo kmalu drugače, saj v svetu ta zveza postaja
vse močnejša in utegne že v bližnji
prihodnosti preseči pomen finančne matematike. V bioznanostih namreč utegne matematika
dati še širše in globje rezultate kot
v drugih znanostih.

Prof. dr. Matjaž Omladič, 56-letni Ljubljančan, se je po končanem
dodiplomskem študiju matematike na ljubljanski univerzi (UL) leta
1973 zaposlil na fakulteti za matematiko in fiziko (FMF), kjer je ostal do
danes. Je pa vendar kar dolga obdobja preživljal tudi v tujini, še zlasti v
Kanadi na Dalhousie univerzi, kjer je bil večkrat gostujoči profesor.
Doktor matematičnih znanosti je postal leta 1980, redni profesor UL je
od leta 1992. Na IMFM, kjer je petinsko zaposlen, je bil od leta 1988 do
leta 1990 vodja oddelka za matematiko, od leta 2001 do 2005 je bil
prorektor UL, lani pa je prevzel vodenje IMFM. Prof. dr. Omladič je leta
2001 dobil Zoisovo nagrado za pomembne znanstvene dosežke.
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Najboljši v letu 2006

P

ravkar minulo leto je bilo
za proizvajalce in uporabnike računalniških izdelkov zelo uspešno.
Med prvimi se je (spet)
najbolje izkazal Apple. Tvegana
opustitev procesorjev Motorola/IBM PowerPC in (nič manj tvegana) uvedba Intlovih za vse izdelke sta bili izvedeni kot je treba. Še
več, trdi Washingon Post oziroma
njegov specializirani novinar
Mark Kellner, takemu podvigu že
dolgo nismo bili priče. Hvale sta
bila deležna tudi uporabniška
podpora in servis.
Najboljši dlančnik leta 2006 naj
bi bil Treo, izdelek družbe Palm
Computing, ki je »čudovit, uporaben in zanesljiv« in bi bil še boljši,
če bi pri nekaterih standardnih
spletnih straneh ne bi bilo težav z
dostopnostjo. Glavni konkurent je
bila kanadska družba Research In

Program PlanPlus

Dlančnik Treo
Motion s serijo BlackBerry in zanimivo bo videti Palmov letošnji odgovor.

Tiskalnik Officejet Pro K550

Milijoni (še) neznanih bakterij
v deževnem gozdu
Bild der Wissenschaft poroča o domnevah ameriško-brazilske raziskovalne ekipe Marcia Rodriguesa Lambaisa z univerze v Sao Paolu, da bi v
deževnih gozdovih na obali Brazilije lahko živelo kar do trinajst milijonov
še neznanih vrst bakterij.
Vzeli so več vzorcev listov različnih drevesnih vrst iz deževnega gozda in
analizirali DNK, ki so ga našli na listih. Izkazalo se je, da živi na površini listov od 95 do 671 različnih vrst bakterij, od katerih jih je skoraj 97 odstotkov še neznanih. To nam pove, da ima v deževnem gozdu skoraj vsaka
analizirana rastlina svojo lastno bakterijsko floro. Ker raste na obali Atlantika na tem območju okoli 20.000 različnih vrst rastlin, Lambais ocenjuje,
da bi se število novih, še neznanih bakterij torej lahko gibalo od 2 do 13 milijonov.
Prav tako meni, da so bakterije zelo pomembne za ohranjanje ravnovesja v ekosistemu in v njih vidi potencialno osnovo za nova zdravila. U. P.

Projekt DIVERSITY

Izid faksimila edinega
nobelovca slovenskega rodu

ESA in biološka raznovrstnost

Friderik (Fritz) Pregl,
rojen leta 1869 v
Ljubljani, zdravnik in
univerzitetni profesor za
medicinsko kemijo
slovenskih korenin,
delujoč v Gradcu, se je
leta 1923 z Nobelovo
nagrado za kemijo
zapisal med nesmrtne
znanstvenike.

Z

razvojem kvantitativne
organske mikroanalize
je omogočil preučevanje
snovi v 100- in še večkrat
manjših vzorcih kot dotlej in s tem silno pospešil napredek ne le v kemiji, ampak tudi v
medicini, biologiji in drugod. Posvetil se je raziskovanju dušikovih
in žveplovih spojin, kloridov, bromidov, jodidov, fosfatov ter drugih organskih spojin. Omogočil je
preučevanje mase, elementne sestave, zgradbe spojin ter določanje
razmerja med elementi v snoveh,
ki so bile na voljo le v nekaj miligramih. Njegove izboljšave so fiziološkim in patofiziološkim kemikom omogočile natančnejše delo,
biokemiki pa so z novo metodo
odkrivali zgradbo in delovanje encimov, hormonov, vitaminov ter
drugih organskih spojin, ki obstajajo v zelo majhnih količinah. Preglova metoda je vodila še do novih
odkritij, nagrajenih z Nobelovimi
nagradami.
Ljubljansko srečanje ob 80-letnici podelitve Nobelove nagrade
(2003) je oživilo Preglov lik in
udeleženci so bili soglasni, da je
dozorel čas za ponatis njegove monografije. Izvirnik Die Quantitative
Organische
Microanalyse
(Kvantitativna organska mikroanaliza) je izšel leta 1917 pri berlinski založbi Springer. Knjiga je doživela sedem ponatisov in bila prevedena v več jezikov. Zdaj je delo
izšlo v faksimilirani obliki in opremljeno s slovensko-angleškimi
spremnimi študijami o Preglovem
življenju in delu. Spisali so jih zgodovinarka medicine doc. dr.
Zvonka Zupanič Slavec, ki je knjigo tudi uredila, in kemika, akad.
Branko Stanovnik in akad. Miha
Tišler.
Friderik Pregl je bil vnuk Mihe
Pregla iz Ustij pri Litiji. Ob Frideri-

kovem rojstvu je bil ded že dve leti
častni ljubljanski meščan, naklonjen slovenskemu narodnemu gibanju. Friderikov oče Raimund je
bil blagajnik v hranilnici, mati
Fredericke Schlaker pa je bila
nemškega rodu. V letih 1880–1887
se je edinec Friderik šolal na ljubljanski klasični gimnaziji. Po maturi leta 1887 in po smrti očeta sta
se z materjo preselila k sorodnikom v Gradec. Tam se je mladenič
vpisal na študij medicine. Leta
1894 je bil promoviran za doktorja
medicine. Že v študentskih letih je

Friderik Pregl, 1869–1930
delal kot demonstrator in asistent
na fiziološko-histološkem inštitutu in se 1899 tam tudi habilitiral za
docenta. Po smrti predstojnika
1903 je pričakoval, da ga bo nasledil, a so ga smatrali za premladega
in je bil imenovan le za neplačanega izrednega profesorja. Zato je

odšel na podoktorsko izpopolnjevanje k nobelovcema Ostwaldu v
Leipzig in Fischerju v Berlin. Njun
vpliv na njegov znanstveni razvoj
je bil za Pregla odločilen.
Leta 1905 se je znanstvenik
Pregl vrnil v Gradec in deloval na
inštitutu za medicinsko kemijo.
Ukvarjal se je z elementno analizo
kemičnih spojin, še posebej žolčnih kislin. Poleg tega je opravljal
delo glavnega forenzičnega kemika za graški distrikt, vključno s
Spodnjo Štajersko. Že pri prvih raziskavah žolčnih kislin je uvidel
preveliko porabo teh vzorcev, zato
je delo usmeril v njihovo zmanjševanje. Med leti 1910–1913 je v Innsbrucku razvil osnove za kvantitativno organsko mikroanalizo. Pogoj za to je bila tehtnica, ki je pri teži 20 g zaznala odklon do milijoninke grama natančno. Takrat je
Pregl potreboval za analizo približno 10 mg snovi, kar je bilo do 100krat manj kot pri dotedanjih analitičnih metodah. Oktobra 1913 se je
vrnil v Gradec in prevzel katedro
za medicinsko kemijo.
Vse življenje je Pregl posvetil
kvantitativni organski mikroanalizi in tu dosegel največ, kar je
znanstveniku dano: razvil je epohalno metodo dela, ki se je kot
blisk prenesla v svetovne laboratorije in v njih dobila nepogrešljivo mesto. Znanstveni uspehi in
odmevne objave so Preglu prinesli
velik sloves. Zenit njegove znanstvene poti pa je gotovo Nobelova
nagrada za kemijo leta 1923.
S ponatisom Preglove knjige
Slovenci želimo promovirati duhovno dediščino znamenitega raziskovalca in erudita, katerega korenine pa izhajajo iz naših logov.
Narodno samozavedanje namreč
črpa iz lastnih korenin in vélikih
dejanj svojih ljudi. Nobelovih nagrajencev pa ni veliko. Če izvirajo
iz nacionalnega okolja, naj bi bili v
zavesti naroda. Sama znanost pa je
nadnacionalna, brezmejna in univerzalna.
Pri knjigi so sodelovali prevajalec Alan McConnell-Duff, lektorica Blanka Husu in oblikovalka
Metka Žerovnik. Založili in izdali
so jo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL, Inštitut za
zgodovino medicine Medicinske
fakultete UL in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene
kulture Slovenije.
Prim. mag. Mario Kocijančič,
zgodovinar medicine
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ribližno 80 odstotkov
ljudi je na primer za potrebe primarnega zdravstva odvisnih od zdravil, pridobljenih iz rastlin in živali. S pametno izrabo sestavin biološke raznolikosti ne bomo samo ohranili ekosistemov in
rastlinskih ter živalskih vrst, temveč bomo poskrbeli, da bomo tudi
v prihodnje imeli dovolj hrane in
zdravil.
V svetu se zaradi spremembe
namembnosti zemlje in onesnaževanja ta raznovrstnost hitro
zmanjšuje. Vsak dan izumre približno sto rastlinskih in živalskih
vrst. Konvencija Organizacije
združenih narodov o biološki raznovrstnosti si je zadala za cilj, da
bo do leta 2010 znatno upočasnila
sedanje izginjanje biološke raznovrstnosti. Evropska vesoljska

agencija (ESA) se je odločila, da bo
ta program podprla s projektom
DIVERSITY. Ponudila bo tehnologijo za opazovanje Zemlje. Tako
bo na primer za srednjeameriško
območje, kjer so glavne rezerve biološke raznolikosti, izdelovala zemljevide, na katerih bodo označene spremembe v raznolikosti,
nadzorovala bo kakovost oceanske vode in opazovala koralne grebene. Raziskovala bo tudi migracijske procese divjih živali z otočja
Galapagos na Kokosove otoke. V
projekt pa bo vključena tudi izdelava zemljevidov svetovnih sušnih območij. ESA bo program
izvajala skupaj z Unescom. Za začetek bodo njuni strokovnjaki izdelali kazalnike biološke raznolikosti.
Esine storitve bo uporabljala tudi nevladna organizacija MarViva,
ki si prizadeva za bolj trajnostno
uporabo obalnih in morskih virov
v Latinski Ameriki in Karibih. Pridobljene podatke bo organizacija
posredovala pristojnim organizacijam, in tistim, ki imajo moč odločanja.
Ker bo ESA za izvedbo svojega
programa potrebovala strokovnjake, je ustanovila konzorcij, ki ga
sestavljajo GeoVille Austria, norveški Nansenov okoljevarstveni
center, britanski Vesoljski ekološki laboratorij in francoska organizacija za satelitsko določanje lege. A. U.

Pri periferni opremi za »output«
so se izkazali Hewlett-Packardovi
laserski in brizgalni tiskalniki, denimo Officejet Pro K550, »impresiven vlečni konj«, pa tudi Canonovi
in Samsungovi niso veliko zaostajali.
Pa še softver. Najboljši uporabniški program oziroma programski paket bi lahko bil kar MS Office
2007, »čeprav še ni povsem prilagojen poslovni uporabi«. Tudi prenovljeni in polepšani grafični
vmesnik bo prispeval k uporabnosti na več različnih področjih.
Uporabljati bo mogoče tudi on-line različico. V kategoriji rokovnikov, poslovnih koledarjev, planerjev ali kakorkoli to že imenujemo
se je po Kellnerjevem mnenju na
vrh prebil Franklin Covey s programom PlanPlus, uporabnim za
različne operacijske sisteme, ne le
za windows. Družba Parallels pa je
dala na trg program, ki uporabnikom linuxa in Mac OS X omogoča,
da v njihovih računalnikih hkrati
teče tudi windows. T. Š.
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Med knjigami

Biološka raznolikost, ki
vključuje ekosisteme,
rastlinske in živalske
vrste in gene, je zelo
pomembna za preživetje
šestih milijard ljudi, ki
živijo na našem planetu.
Zaradi zmanjševanja te
raznolikosti je ogrožena
preskrba s hrano,
energijo in zdravili.
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Glavni otok Karibskega morja na satelitskem posnetku je Kuba, največji in najbolj zahodno ležeči otok Zahodne
Indije. Ob njeni obali, ki meri 3740 kilometrov, so koralni otoki, na severu pa peščene plaže. Južno od Kube je Jamajka. V Karibskem morju so izredno lepi koralni grebeni, edini aktivni (ki rastejo) v Atlantskem oceanu. Korale
lahko preživijo samo v ozkem temperaturnem pasu. Globalno segrevanje ogroža njihovo preživetje in ima škodljive posledice za gospodarstvo regije.

Odmev

Izdelava umetnih bioloških sistemov in Slovenci
V prejšnji prilogi Znanost je Aleš Kovačič objavil
prispevek o razvoju sintezne biologije, ki je očitno
povzetek sicer zelo dobrega članka iz Economista
(Life 2.0), kjer je bil objavljen avgusta lani.
e bi avtor za predstavitev
sintezne biologije uporabil bolj sveže vire ali vsaj
spletno stran centra za
sintezno biologijo na Massachusetts Institute of Technology
(MIT), ne bi smel spregledati izjemnega uspeha Slovencev na tem
področju. Nenazadnje je bilo kratko poročilo o tem pred slabima
dvema mesecema objavljeno tudi
na straneh Znanosti.

Č

Ekipa študentov ljubljanske
univerze je namreč v sodelovanju
z mentorji s Kemijskega inštituta
in Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani
pripravila raziskovalni projekt s
področja sintezne biologije in z
njim v konkurenci 37 najboljših
svetovnih univerz (Harvard, Cambridge, MIT, Berkeley, Princeton,
ETH ...) na tekmovanju na MIT v
Cambridgeu v ZDA osvojila prvo

nagrado. To je, kot da bi predstavili nogomet, ne bi pa omenili, če bi
Slovenija pred nedavnim zmagala
na svetovnem prvenstvu.
Ob omembi sestavnih elementov za biološke stroje »BioBrickih«
(mi jih prevajamo kot BioKocke) bi
bilo gotovo smiselno omeniti, da
smo Slovenci prispevali 26 gradnikov v zbirko na MIT in to kot prvi
za zahtevne sesalske sisteme. Izvedli smo namreč projekt vstavitve
povratne zanke v sistem celične signalizacije, ki se sproži ob bakterijski infekciji. Da posebej ne omenjam pokala BioBrick, ki nam ga je
predal Tom Knight z MIT in bo do
naslednjega tekmovanja krasil vitrino na Kemijskem inštitutu.

V Sloveniji je šel ta dosežek, ki
nedvomno sodi v vrh uspehov slovenskega visokošolskega izobraževanja, mimo širše javnosti in
medijev dokaj neopazno, saj na
predstavitev projekta, kljub vabilu
ni bilo nobenega novinarja iz časopisov ali televizij. V tujini je o našem uspehu poročala revija Nature, številni spletni portali, tudi direktorata za znanost Evropske komisije, tiskovne agencije, ki poročajo o znanosti, narejen je bil intervju za Corriere della Serra, Radio Trst A ...
Naslednja konferenca o sintezni biologiji, na kateri bodo sodelovali najprodornejši raziskovalci
na tem področju, z vsemi našteti-

mi iz članka, nobelovci, bo junija
letos v Zürichu. Slovensko ekipo
so organizatorji skupaj z ekipo Imperial Collegea, ki je osvojila drugo
mesto, povabili, da na konferenci
predstavi svoj projekt.
Na video posnetku podelitve velike
nagrade (http://video.google.com/
videoplay?docid=19182169354181
07585&q=iGEM2006) je mogoče
videti, s kakšnim navdušenjem so
naš uspeh sprejeli ostali sodelujoči
na tekmovanju, kar nas spet navdaja s spoznanjem, da se v Sloveniji marsikdaj premalo cenimo.
Roman Jerala, Kemijski inštitut
Marko Dolinar, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo,
Univerza v Ljubljani

