Poročilo: Mesec znanosti 2018
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v obdobju
oktober 2018 – december 2018 pripravilo deset nacionalnih,
regionalnih in mednarodnih dogodkov, povezanih s
predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske znanosti,
njenih raziskovalk in raziskovalcev, združenih v projekt MESEC
ZNANOSTI.
Osrednji dogodek Meseca znanosti predstavlja podelitev
Zoisovih nagrad; Zoisove nagrade za življenjsko delo, Zoisove
nagrade za vrhunske dosežke, Zoisovih priznanj in Puhovih
priznanj, Puhovih nagrad za vrhunske dosežke in Priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije, ki veljajo za najvišja
državna priznanja in nagrade za najodličnejše dosežke
slovenskih znanstvenikov na področju znanstvenoraziskovalne
in razvojne dejavnosti. Slavnostna podelitev je potekala v
mesecu novembru, ki je mesec tako rojstva, kot smrti našega
velikega slovenskega razsvetljenca, mecena in naravoslovca
barona Žige Zoisa. Letošnja prejemnika Zoisove nagrade za
življenjsko delo sta Boštjan Žekš, katerega raziskovalno delo
sega na področje teorijske fizike in Milica Kacin Wohinz, za
življenjsko delo na področju zgodovinopisja.
Desetih dogodkov v okviru MESECA ZNANOSTI se je v treh
mesecih udeležilo preko 1000 deležnikov, kjer smo skupaj s
programom Ustvarjalna Evropa povezali ustvarjalce in
raziskovalce, ki jih zanimajo priložnosti EU programov, se na
Informativnem dnevu Obzorje 2020 seznanili z glavnimi
vsebinskimi poudarki v zadnjih dveh letih izvajanja programa in
nekaj pozornosti namenili tudi pričakovanjem v novem,
prihajajočem okvirnem programu Obzorje Evropa.

Na delavnici ukrepa MSCA RISE smo spoznali ukrep, ki je
namenjen izmenjavi kratkoročne mobilnosti (1-12 mesecev)
raziskovalnega in inovacijskega osebja.
Na delavnici JRC v sodelovanju s Tehnološkim parkom
Ljubljana, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport
(sodelujoč v AG1 makroregionalne strategiji EUSALP),
Ministrstvom za zunanje zadeve, konzorcijem SI TTO in
slovenskimi javnimi raziskovalnimi inštituti smo se učili o
vzpostavljanju platform za prenos znanja s programi podpore,
Na posvetu Komisije za enake možnosti na področju znanosti
smo se seznanili o neenakosti in diskriminaciji na področju
znanosti s perspektive jezika, ter z Mlado akademijo krepili
zavedanje o odprti znanosti med raziskovalci na začetku
kariere. Za zaključek smo na 3. simpoziju slovenskih
raziskovalcev v tujini, v sodelovanju z Društvom VTIS, preko
tematskih panelov prisluhnili slovenskim raziskovalkam in
raziskovalcem, ki svojo raziskovalno dejavnost opravljajo na
izobraževalno-raziskovalnih ustanovah v tujini.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se še naprej
zavezuje, da bo tudi v prihodnje promoviralo znanost in
opozarjalo na njen edinstven pomen v družbi, saj je vsaka
investicija v znanost investicija v mlade, v napredek in v družbo
znanja in stremelo k povišanju stopnje financiranja raziskav in
inovacij iz javnih sredstev.
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