
 

Znanost za prihodnost! Pridruži se dogodkom Meseca znanosti tudi ti! 

 

 

Poročilo: Mesec znanosti 2020 

Mesec znanosti je v letu 2020, tako kot vse ostale dejavnosti, zaznamovala 

pandemija COVID-19, zato smo se na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport prilagodili novim okoliščinam in kljub številnim omejitvam med oktobrom 

in decembrom uspešno izvedli serijo šestih virtualnih dogodkov. Skladno z 

dosedanjo prakso smo dogodke izvedli v tesnem sodelovanju s predstavniki 

raziskovalne in visokošolske skupnosti v Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Hiša 

Eksperimentov, Mlada akademija) in tujini (društvo VTIS). Ob zaključku 

nacionalnih strategij (RISS) in centralnih programov EU (Obzorje 2020), z 

iztekom leta 2020, so bili dogodki iz vsebinskega vidika med drugim posvečeni 

tudi strateškim in programskim razmislekom ter pogledom na področje znanosti 

v prihodnjem desetletju. 

V skladu s potrebnimi prilagoditvami na 

izvedbo dogodkov v virtualnem prostoru 

ter ob priložnosti pete ponovitve meseca 

znanosti smo v sodelovanju z ekipo 
VideoLectures.net oblikovali tudi 

promocijski video Meseca znanosti, 

ki ga bo mogoče tudi v prihodnje 

uporabljati ob različnih priložnostih pri 

komuniciranju znanosti in znanstvenih 

dosežkov.   
 

 Video: Mesec znanosti  

 

Že peti zaporedni mesec znanosti smo zagnali v mesecu oktobru, v tednu Odprte 

znanosti. V sodelovanju z Mlado Akademijo, ki postaja že tradicionalni partner 

meseca znanosti, smo organizirali serijo spletnih seminarjev, kjer so udeleženke 

in udeleženci izmenjali poglede glede različnih vidikov odprte znanosti, ene 

ključnih tem prihodnjega razvoja znanosti.  

Osrednji dogodek in slovesnost Meseca znanosti 2020 je bila podelitev nagrad in 

priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, t.i. 

Zoisove in Puhove nagrade in priznanja, ki je, zaradi ukrepov povezanih z 

zajezitvijo pandemije COVID-19, potekala v obliki dokumentarnega filma 

"Vrhunci slovenske znanosti v luči nagrajencev za izjemne dosežke 2020". 

Dokumentarni film je bil predvajan s strani RTV SLO in ostaja na voljo v arhivu 

spletnega portala. Prejemnika Zoisovih nagrad za življenjsko delo v letu 2020 sta 

uveljavljena raziskovalca, ki sta s svojim znanjem, izkušnjami in razmisleki 

prispevala tudi k sooblikovanju slovenske znanstvene politike, prof. dr. Tamara 

Lah Turnšek in prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik.  

Posebnost meseca znanosti 2020 je predstavljala serija osmih dogodkov, kjer smo 

združili prizadevanja z raziskovalnimi skupinami Evropske noči 

raziskovalcev, v okviru projektov pod vodstvom Filozofske fakultete, Univerze 

https://www.mladaakademija.si/2020/10/31/niz-dogodkov-odprta-znanost-2020-v-tednu-odprtega-dostopa/
https://www.gov.si/dogodki/2020-10-19-serija-spletnih-seminarjev-mlade-akademije/
https://www.gov.si/novice/2020-12-01-znane-so-letosnje-prejemnice-in-prejemniki-nagrad-in-priznanj-za-izjemne-dosezke-v-znanstveno-raziskovalni-dejavnosti/
https://www.gov.si/novice/2020-12-01-znane-so-letosnje-prejemnice-in-prejemniki-nagrad-in-priznanj-za-izjemne-dosezke-v-znanstveno-raziskovalni-dejavnosti/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174736192
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v Ljubljani »Humanistika, to si ti!« in pod vodstvom Hiše Eksperimentov »Noč 

ima svojo moč«. Dogodki so bili namenjeni tako približevanju znanosti in 

znanstvenih rezultatov splošni javnosti, tudi preko identifikacije in predstavitve 

primerov skupnostne znanosti, po drugi strani so bili namenjeni informiranju in 

pripravi raziskovalk in raziskovalcev na prihodnje programe v okviru Obzorja 

Evropa (npr. CHANSE, MSCA, ERC).   

Letošnji mesec znanosti je pomembno zaznamovalo tudi dejstvo, da se z letom 

2021 načrtuje zagon prihodnjega programa EU za raziskave in inovacije (2021 – 

2027) Obzorje Evropa. Skladno s tem smo v uvodu v mesec december organizirali 

nacionalni dogodek ob zagonu programa Obzorje Evropa, ki smo pa poimenovali 

»Raziščimo Obzorje Evropa«.  

 

 

Na dogodku smo v tesnem sodelovanju 

s ključnimi predstavniki Evropske 

komisije predstavili novo strukturo in 

elemente prihajajočega programa 

Obzorje Evropa. Spletna izvedba 

dogodka nam je omogočila, da so 

nagovori, razprave in predstavitve na 

voljo v spletnem arhivu YouTube 

kanala MIZŠ.   

 

 

Skladno z ustaljeno prakso smo tudi Mesec znanosti 2020 konec decembra 

zaključili z organizacijo 5. Simpozija slovenskih raziskovalcev v tujini. Dvodnevni 

spletni simpozij, ki ga organizira društvo VTIS je tokrat omogočil udeležbo tudi 

tistim slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem v tujini, ki se navadno ne 

vračajo v Slovenijo. Dinamična struktura je omogočila, da so udeleženke in 

udeleženci načeli aktualne in pomembe teme slovenskega raziskovalnega in 

visokošolskega prostora kot so raba slovenskega in angleškega jezika v 

slovenskem akademskem prostoru, Raziskovalna in inovacijska strategija 

Slovenije (RISS) 2030 in internacionalizacija ter mikrobiologija in infekcijske 

bolezni.  

Kot navedeno so vsi dogodki meseca znanosti 2020 potekali preko spleta, kar je 

omogočilo, da so bili prosto dostopni raznolikim javnostim in velikemu številu 

sodelujočih. Ne glede na to smo zgolj z registriranimi udeleženkami in udeleženci 

na vseh dogodkih skupaj zabeležili preko 1.300 aktivnih udeležencev. 

Osrednji namen meseca znanosti ostaja približevanja znanosti splošni javnosti, 

zato si bomo tudi v prihodnje prizadevali, da preko spletnih prenosov in digitalnih 

platform omogočimo sodelovanje na dogodku kar največjemu številu 

zainteresiranih.  

 

https://noc-raziskovalcev.ff.uni-lj.si/aktivnosti
https://www.nocmoc.eu/#partnerji
https://www.nocmoc.eu/#partnerji
https://www.gov.si/dogodki/2020-12-07-raziscimo-obzorje-evropa/
https://www.youtube.com/watch?v=84ShkrWwzgE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=84ShkrWwzgE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=84ShkrWwzgE&t=1s
https://www.gov.si/dogodki/2020-12-21-5-simpozij-slovenskih-raziskovalcev-v-tujini/
https://www.drustvovtis.si/

