Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji in Državni svet Republike Slovenije vabita na

PREDAVANJE
DR. YOSHIAKIJA ICHIKAWE
Z NASLOVOM: »SUPERPAMETNA IN UDOBNEJŠA DRUŽBA PRIHODNOSTI«
v četrtek, 26. aprila 2018, ob 14. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Današnja informacijska družba (Družba 4.0) se kljub digitalni transformaciji proizvodnje
zaradi omejitev v zvezi s tem, kar posamezniki lahko storijo, sooča s številnimi težavami. V
marsikateri razviti državi, tudi v Sloveniji, se soočamo s staranjem prebivalstva, nizko
rodnostjo in visokim deležem odseljevanja prebivalstva s posameznih območij.
Kot odziv na omenjene izzive je japonska vlada pripravila program Družbe 5.0, v katerem
skuša ob podpori Gospodarstva 4.0 ustvariti novo, boljšo, superpametno in udobnejšo
družbo z ljudmi v ospredju, ki bo omogočala, da bo imel vsak posameznik aktivno in prijetno
življenje. Cilj Družbe 5.0 je ustvariti sobivanje med virtualnim in realnim svetom, uravnotežiti
gospodarski razvoj ter nasloviti vse socialne težave in izzive, s katerimi se sooča ne le
obstoječa družba, temveč tudi tiste, s katerimi se bo soočila Družba 5.0.
Na predavanju »Pospeševanje zagonskih podjetij in omogočanje doseganja ciljev
trajnostnega razvoja prek platform, kot so pametna mesta in družba 5.0« profesorja dr.
Yoshiakija Ichikawe, ki je strokovnjak za napredne tehnologije in standardizacijo, gostujoči
profesor na japonskih univerzah v Tami in Tokiu (TCU), predsednik Tehničnega pododbora
ISO/TC 268/SC 1 “Infrastrukture pametnih skupnosti” in Tehničnega odbora IEC/TC 111
"Okoljska standardizacija električnih in elektronskih izdelkov in sistemov”, sicer pa višji glavni
inženir pri družbi Hitachi, bomo iz prve roke izvedeli, kako so se prek programa Družbe 5.0
omenjenih izzivov lotili na Japonskem in kakšne so možnosti za implementacijo rešitev tudi v
Sloveniji. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku, pri čemer bo zagotovljeno simultano
tolmačenje v slovenski jezik.
Vljudno vas vabimo, da se predavanja udeležite ter z vprašanji in mnenji aktivno sodelujete v
razpravi!
Alojz Kovšca
predsednik Državnega sveta

Za udeležbo na predavanju se je treba predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo udeležbo na
predavanju potrdite do torka, 24. aprila 2018, na elektronski naslov: aldijana.ahmetovic@ds-rs.si in pri
tem navedete ime, priimek in naslov stalnega prebivališča (zaradi lažjega postopka registracije v
recepciji Državnega zbora).

