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Spoštovani(a), 
  
Počaščeni smo, da vas lahko povabimo k aktivnemu sodelovanju, po vaši presoji, na 9. znanstveni 
spletni konferenci Alma Mater Europaea "Za človeka gre: Digitalna transformacija v 
izobraževanju, znanosti in umetnosti", ki se bo začela s plenarnim zasedanjem v petek, 12. marca 
2021 ob 10. uri, ter nadaljevala v 10 tematskih sekcijah do 19. marca 2021 po priloženem 
programu. 
  
Deveta konferenca Za človeka gre bo potekala pod častnim pokroviteljstvom Nj. eksc. gospoda 
Boruta Pahorja, Predsednika Republike Slovenije, in Evropske akademije znanosti in 
umetnosti v Salzburgu.  
  
Konferenco bo odprla Nj. eksc. gospa Mariya Gabriel, Evropska komisarka za inovacije, 
raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino, ki bo predstavila vizijo in strategijo Evropske 
komisije o prihodnosti Evrope, ob upoštevanju sedanjih razmer in s posebnim poudarkom na 
digitalni Evropi. 
  
Uvodni govornik bo prof. dr. Klaus Mainzer, novi predsednik Evropske akademije znanosti in 
umetnosti v Salzburgu, z uvodnim predavanjem na temo Digitalna preobrazba Evrope v znanosti, 
izobraževanju in umetnosti. Častni predsednik Evropske akademije znanosti in umetnosti, 
prof. dr. Felix Unger, bo spregovoril o tehno-znanostih in pomenu interdisciplinarnosti. 
  
Prisotnost je potrdil prof. dr. Jeffrey Sachs, priznani ameriški ekonomist, univerzitetni profesor in 
direktor Centra za trajnostni razvoj na univerzi Columbia. Uro njegovega nastopa zaradi časovnega 
zamike še usklajujemo. 
  
Aktivno udeležbo na konferenci sta potrdila tudi predsednica Mednarodnega združenja za 
fizioterapijo prof. dr. Emma Stokes, in podpredsednik Ameriškega gerontološkega združenja prof. 
dr. Peter Lichtenberg. 
  
Med udeleženci konference bodo mednarodno priznani znanstveniki in strokovnjaki, vključno s 
predstavniki Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predstavniki univerz ter predstavniki 
Vlade Republike Slovenije. 
  
Delovna različica programa konference je na voljo na spletni strani konference. Za morebitna 
dodatna vprašanja nas kontaktirajte na: +386 59 333 075 ali na conference@almamater.si 
(Konferenčna pisarna). 
  
Veselimo se vašega sodelovanja. 
 
 
S spoštovanjem. 
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