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Janja Mirtič, slavnostna govornica
Velja govorjena beseda.
Spoštovani rektor, spoštovani gostje, drage kolegice in kolegi, profesorice in profesorji,
raziskovalke in raziskovalci!
V veliko veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim in nagovorim ob tako svečanem dogodku,
in to v času stote obletnice naše Alme Mater, Univerze v Ljubljani, ko slavimo znanost in naše in
še posebej vaše raziskovalne dosežke.
V teh stotih letih je prišlo do ogromnega napredka tako na področju izobraževanja kot
raziskovanja. In čeprav se še vedno srečujemo z izzivi prenizkega financiranja raziskovalne
dejavnosti, bega možganov in steklenega stropa za ženske, verjamem da bomo s skupnimi močmi
in glavami odprtimi za nove ideje, tudi te izzive, s katerimi se sooča Univerza, presegli. Danes pa
bi rada z vami delila dve sporočili: o pomenu dobrih vzornikov in o promociji znanosti laični
javnosti. Obe zahtevata dodatno angažiranost, a sta ključnega pomena za večji ugled znanosti in
znanstvenikov ter za motivacijo mladih, da se podajo na pot raziskovalne kariere.
Naj začnem z vzorniki in vzornicami. Sama sem imela v času izobraževanja veliko srečo, da sem
bila obkrožena s številnimi odličnimi in odločnimi ženskami - učiteljicami, profesoricami in
mentoricami. To me je spodbudilo, da sledim njihovemu zgledu, in vedno sem si prizadevala
povzemati njihove najboljše lastnosti: modrost, radovednost, odločnost, a vseeno prijaznost in
človeškost. Še posebej bi rada omenila pokojno mentorico prof. Sašo Baumgartner, profesorico
Farmacevtske tehnologije, področja, na katerem zdaj raziskujem tudi sama. Prof.
Baumgartnerjeva je vedno predavala s strastjo in nam, študentom, vedno kazala praktične
primere, s čimer je težko dojemljive koncepte naredila bolj plastične in tako lažje razumljive. Bila
je tudi ena redkih profesoric, ki nam je predstavljala svoje raziskovalne rezultate, težave pri
raziskovanju, razliko med »primeri iz knjige« ter dejanskimi rezultati. S tem je pokazala realno plat
raziskovanja in tako poudarila, da so negativni rezultati prav tako rezultati ter da se je iz vsakega
poskusa moč naučiti nekaj novega, kar na koncu vodi do uspešnega raziskovalnega dela. Prav ona
me je navdušila za področje Farmacevtske tehnologije. Žal je ob začetku mojega dela na Fakulteti
za farmacijo Univerze v Ljubljani tragično izgubila življenje v gorah. V mojih očeh pa bo za
vedno ostala najboljša predavateljica, profesorica ter moja največja vzornica. Z njenim zgledom bi
tudi vas rada spodbudila, da svojim študentom že v času njihovega dodiplomskega študija
predstavljate, kaj delate v laboratoriju, jih navdušite s svojim raziskovalnim delom ter predstavite
kako vaše delo sodi v širši kontekst njihovega študija. Le na ta način boste v svoje raziskovalne
skupine in na doktorski študij dobili najboljše raziskovalke in raziskovalce.
Drugo sporočilo je povezano s pomembnostjo promocije znanosti in znanstvenih dosežkov
splošni javnosti. Predstavljanje našega dela najmlajšim in ljudem, ki niso v stiku z znanostjo in
raziskovanjem, je izrednega pomena za popularizacijo in dvigovanje ugleda znanosti. Aktivnosti,
kot so Noč raziskovalcev, Znanstival, poljudna predavanja organizirana s strani Kvarkadabre in
Znanosti na cesti ali predstavitve na televizijskih in radijskih oddajah, kot so Ugriznimo v znanost
in Frekvenca X, so odlična priložnost za predstavitev našega dela na poljuden in razumljiv način.
Univerza v Ljubljani ima odlične strokovnjake, 10 raziskovalnih skupin danes tudi nagrajujemo,
in vrhunsko znanost, ki pa prepogosto ne najde prave poti do širšega občinstva. V času, ko vsi
radi zategujejo pas stvarem, ki jih ne razumejo, je naša dolžnost, da sami izpostavimo

pomembnost in pomen tega kar delamo. Edino vi lahko ustrezno predstavljate svoje raziskovalno
delo – pa naj bo to študentom na predavanjih, ali širši javnosti na poljudnih predavanjih. Osebno
menim, da je dolžnost vseh nas, ki smo in bomo svoja življenja posvetili napredku znanosti in
družbe, da svojo ljubezen do raziskovanja aktivno in s strastjo širimo, ter tako inspiriramo
najmlajše generacije in občo javnost.
Na koncu bi rada izrekla iskrene čestitke vsem, ki boste danes počaščeni s priznanjem za
najodličnejše raziskovalne dosežke Univerze v Ljubljani v letu 2019. Univerzi pa želim obilo
nadaljnjih uspehov, ki naj prispevajo k napredku znanosti in družbe.
Hvala.

