Podelitev Zoisovih nagrad in priznanj, ambasador znanosti in Puhovih priznanj 2006
(nagovor predsednika odbora)
Spoštovani gospod predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta,
ekscelence, visoki predstavniki države, kulture, gospodarstva, nagrajenke in nagrajenci,
spoštovani zbor !
Zoisova nagrada se podeljuje za življenjsko delo raziskovalki oziroma raziskovalcu, ki se je
izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, podeli pa se
tudi za vrhunske raziskovalne dosežke. Zoisovo priznanje pa se podeli za pomembne
dosežke. Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije prejmejo zamejske Slovenke in
Slovenci ali Slovenci, ki delujejo ali so delovali v tujini. Odbor podeljuje tudi Puhovo
priznanje, in sicer za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso. Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje ocenjuje
dosežke v preteklih sedmih letih.
Letos je odbor prejel 50 predlogov, to je največ, odkar se podeljujejo te nagrade in priznanja.
Imeli smo pet rednih in dve dopisni seji. Predloge smo ocenjevali ločeno po posameznih
znanstvenih vedah. Končno odločitev o nagrajencih smo člani odbora sprejeli soglasno.
Spoštovane gospe in gospodje, odbor je ugotovil, da je večina predlogov zelo kakovostna in
bi veljalo tiste, ki jim letos ni uspelo, v naslednjem letu znova predlagati. Veliko število
odličnih predlogov je gotovo tudi odraz razmeroma velike produktivnosti slovenskih
raziskovalcev, ki se lahko statistično primerjajo z nemškimi ali francoskimi. Manj visoko pa se
v svetu uvrščamo z odmevnostjo znanstvenih objav, to je njihovim navajanjem v strokovni
literaturi. Domnevamo, da je to odraz naših sorazmerno manjših vlaganj v raziskovalno
dejavnost, posebej če se primerjamo z vodilnimi državami na področju znanosti.
Gospe in gospodje, znanost je univerzalna in nadnacionalna, zato je odbor pri presoji
predlogov upošteval predvsem mednarodno odmevnost predloženih del, pri Puhovih
priznanjih pa gospodarski pomen inovacij. Prepričani smo, da je vpetost slovenskih
raziskovalcev v mednarodni prostor nujnejša kot pri večjih nacijah. Pa ne le zaradi
nenehnega preverjanja lastne kakovosti. Verjamemo namreč, da lahko znanost poleg svoje
običajne vloge veliko pripomore tudi k mednarodni prepoznavnosti države in razumevanju
naše samobitnosti pri drugih narodih. In če je tako, kdo bi lahko svetu bolje predstavil
spoznanja, ki so ključna za razumevanje slovenske samobitnosti, kot prav slovenski
raziskovalci, ki raziskujejo naravno in kulturno preteklost ali sodobnost našega prostora? In
obratno, kdo lahko bolje prenaša znanje od drugod v naše življenje, kot nekdo, ki je domač v
svetovni areni znanosti ?
Spoštovane slavljenke in slavljenci, čestitam vam za odlične dosežke. Ob tej priložnosti bi se
rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali − od predlagateljev, recenzentov, članov odbora do
strokovnih sodelavcev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, brez katerih delo
odbora ne bi bilo mogoče. Hvala vsem!
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