Sprejem za novo generacijo mladih raziskovalcev pri Predsedniku Republike Borutu Pahorju, 24. 10. 2017

József Györkös, direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Spoštovani Predsednik Republike Borut Pahor,
spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
akademik prof. dr. Tadej Bajd,
spoštovani državni sekretar dr. Tomaž Boh,
mlade raziskovalke in raziskovalci,
cenjene gostje in gosti,
v veliko veselje in v čast mi je, da vas lahko nagovorim v imenu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki
izvaja program Mladi raziskovalci, namenjen doktorskim
študentom in njihovi vključenosti v raziskovalne skupine univerz
in raziskovalnih inštitutov.
Pobuda za današnji sprejem, za katerega želimo, da bi postal
tradicionalen ob vsaki novi generaciji mladih raziskovalcev, je
nastala lansko leto, ko smo v prostorih Slovenske akademije
znanosti in umetnosti pod pokroviteljstvom Predsednika Republike
obeležili trideseto obletnice programa Mladi raziskovalci. Program
je nastal leta 1985 prav na pobudo Slovenske akademije znanosti
in umetnosti ter takratnega dela izvršne oblasti, pristojne za
raziskovalno dejavnost in tehnologijo. Dva tisoč mladih
raziskovalcev do leta 2000 je bil slógan, s katerim se je začelo
usposabljanje mladih doktoric in doktorjev znanosti.
Ob visoki obletnici programa smo objavili zbornik, v katerem med
strokovnimi prispevki nastopa tudi po letu zagovora doktorske
disertacije urejen seznam skoraj 5000 mladih raziskovalk in
raziskovalcev.
Program Mladi raziskovalci so do leta 2005 izvajala pristojna
ministrstva, nakar je izvedbo prevzela leto prej ustanovljena Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
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Za 177 novih mladih raziskovalcev ter 656 vpisanih v preteklih
letih, agencija letos namenja 19 milijonov EUR.
Glede na projekcije proračuna za leto 2018, ki so ga pripravili na
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport in o katerem bo v kratkem
razpravljal Državni zbor, pa so predvidena sredstva za dodatnih 50
mladih raziskovalcev letno, kar je nedvomno pozitiven signal po
znatnem upadu števila razpisanih mest v obdobju ekonomske
krize.
Brez dvoma je program mladih raziskovalcev, kot ga poznamo v
Sloveniji, izviren primer vključevanja mladih v raziskovalno
okolje že v času podiplomskega oziroma danes doktorskega
študija. Veseli nas, da smo skrbniki in izvajalci programa, ki je
pred več kot tridesetimi leti nastal v okviru potegovanj za dodatno
financiranje takrat izjemno podhranjene raziskovalne dejavnosti,
opreme in kadrov. Koncept mladih raziskovalcev je bil očitno tako
dobro premišljen, da se je kljub vsem družbenim in političnim
spremembam ohranil in učinkovito deluje še danes.
Spoštovani, tudi v imenu pobudnikov današnjega sprejema se
Predsedniku Republike zahvaljujem za izkazano pozornost,
posebno zahvalo pa namenjam mentoricam in mentorjem, ki mlade
usmerjajo na raziskovalni poti.
Spoštovane mlade raziskovalke in raziskovalci, doktorske
študentke in študenti, želim vam uspešno delo in da bi na
zahtevnem odru nenehne mednarodne primerljivosti z mentorji in z
ekipo, s katero boste sodelovali, predstavili čim več odmevnih
dognanj.
Hvala za pozornost.
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