Csiillagok és atommaggok konferenciája Debrecenb
D
ben
2014. jú
únius 30. és július 11. kö
özött több rrészből álló nemzetközi rendezvényy zajlik Debrecenben,
melynekk főszereplőii az atomma
agok és a cssillagok. A nukleáris
n
asztrofizika az atommagfizika és az
asztrofizzika határterrülete, melyy az elemek keletkezésé
ét, a csillago
ok működéssi mechanizm
musát az
atommaagfizikai jelen
nségek szemszögéből vizssgálja. Az MTTA Atommag
gkutató Intézzetben (MTA
A Atomki,
www.ato
omki.mta.hu
u) dolgozó asztrofizikaai kutatócso
oport e téma nemzettközileg kie
emelkedő
művelőjee. Ezt jelzi




a Dr. Gyürkyy György által 2008‐bann elnyert ERC
C Starting Grant pályázaat, melyet azz Európai
Kutatási Tanács ítélt oda (http://www
w.atomki.hu
u/~gyurky/ER
RC/),
a Dr. Kiss Gábor által 201
12‐ben elnyeert Junior Prima díj
((mta.hu/mtaa_hirei/junio
or‐prima‐dijaasok‐az‐akademian‐131004/) és
aaz EUROGEN
NESIS európa
ai hálózati taggság (http:///www.esf.org/index.php ?id=5456)

Ennek az elismert kutatómunká
k
ának köszön hető, hogy az MTA Ato
omki rendezhheti meg a nukleáris
asztrofizzika tudomán
nyterületéne
ek legjelentő sebb nemzetközi találkozóját.
2014. jú
úlius 7‐11. A rendezvé
énysorozat kközponti réssze a „Nuclei in the CCosmos” elnevezésű
konferen
ncia, melyett a Közép‐Eu
urópai orszáágok közül először
e
Magyarországonn rendeznek,, ezzel is
jelezve a téma kiemeelkedő hazai eredménye it (www.nic2
2014.org/).
2014. jú
únius 30. és július 4. közzött a konfeerenciát egy egyhetes iskkola előzte m
meg, amely során 34
fiatal ku
utató és diákk ismerkedett meg a tuudományág alapjaival,
a
ho
ogy ezzel haatékonyabb legyen a
konferen
ncián való szzereplésük (w
www.atomki .hu/nic2014school/).
2014. jú
úlius 5‐6. kö
özött egy különleges égii jelenség, a nóva játszo
otta a főszeerepet, a sza
akértők a
nóvákbaan lejátszódó
ó magfolyamatokról tartoottak előadásokat
(http://w
www.nic201
14.org/img/n
nicedit/Classiical_Novae_
_in_the%20Cosmos_proggram+detailss.pdf).
A rendezzvénysorozat több, mint 200 résztvevvőjének harm
mada a teng
gerentúlról, eezen belül elsősorban
Japánbó
ól és az USA‐b
ból érkezik.
A konfeerencia több
b nemzetkö
özi tudománnyos szerve
ezet minősíttését is elnnyerte. Az esemény
megnyitóját Prof. Christophe
C
Rossel, az IB M Zürich‐i kutatóközpo
ontjának proofesszora, azz Európai
Fizikai Táársulat márcciusban meggválasztott e lnöke tartja 2014. júliuss 7‐én 9:00 óórakor a kon
nferencia
helyszínéén, a Kölcseyy Központban.
A tudom
mányos program különle
eges része a debreceni Református
R
Kollégium m
meglátogatása, ahol a
történelmi környezeetben Prof. Ulrich
U
Ott ném
met vendégp
professzor a kabai meteooritról tart előadást a
konferen
ncia résztvevvőinek 2014. július 7‐én 220:00 órakor angol nyelvven.
2014. jú
úlius 12‐én 9:00‐10:30
9
óra között a konferencia résztvevői lehetőséget kapnak arra
a is, hogy
meglátogassák az MTA
M
Atomkki jelenleg éépülő világszínvonalú ré
észecskegyo rsítóját, me
ely kiváló
lehetősééget ad a tovvábbi nukleárris asztrofizikkai kutatásokkra is
(mta.hu//xi_osztaly_h
hirei/sikeresen‐tesztelte k‐az‐mta‐ato
omki‐uj‐resze
ecskegyorsit ojat‐134531/).

Kapcsolaat: Fülöp Zso
olt igazgató, MTA Atomkii (tel.: +36‐30
0‐494‐6221, e‐mail:direcctor@atomkii.mta.hu)

