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PRIZNANJA ZA ODLIČNOST V
KOMUNICIRANJU ZNANOSTI V
LETU 2014
Slovenska znanstvena fundacija (SZF) pospešuje in promovira znanost – dosežke
znanstveno-raziskovalnega delovanja ter njihove ustvarjalce z lastnim programom aktivnosti
ter z letnimi podelitvami priznanj za doseženo odličnost. Od leta 1994 razglaša zvezde letnega
slovenskega festivala znanosti, od leta 2003 podeljuje priznanja ˝Prometej znanosti za
odličnost v komuniciranju˝ ter od leta 2013 podeljuje častni naslov ˝Komunikator-ica
znanosti˝.
Priznanje ˝Zvezda 20. slovenskega festivala znanosti˝ bo prejela kemičarka prof. dr.
Aleksandra Kornhauser Frazer. Na letnem festivalu znanosti je na zanimiv, aktualen in
privlačen način predstavila vrhunsko slovensko znanstvenico, svojo profesorico ter mentorico
pri doktorski disertaciji, prof. dr. Marijo Perpar (1904-1990). Profesorica Kornhauserjeva je
tudi sicer odlična komunikatorica znanosti že več desetletij, tako kot pisateljica
poljudnoznanstvenih publikacij kakor govornica na dogodkih in prireditvah za učitelje.
Podeljene bodo tudi zahvalne listine najzaslužnejšim komunikatorjem znanosti v
okviru slovenskega festivala znanosti. Prejela jih bosta srednješolska profesorja Boris Kham
(upokojenec Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani) in Edvard Trdan (Srednja šola tehniških
strok Šiška, Ljubljana), Mohor Pleničar, dijak Škofijske gimnazije Vipava, Marko Jeran,
študent Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter Srednja šola
tehniških strok Šiška iz Ljubljane.
Priznanje ˝Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju˝ bodo prejeli:
 Doc. dr. Vita Poštuvan, psihologinja, namestnica vodje Slovenskega centra za
raziskovanje samomora Inštituta Andrej Marušič Univerze na Primorskem, Koper:
za odpiranje tabuizirane teme o samomorilnosti v splošno javnost na strokoven, etično
neoporečen in družbeno odgovoren način.
 Dr. Tina Eleršek, mikrobiologinja, znanstvena sodelavka Oddelka za genetsko
toksikologijo in biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana:
za širjenje znanja in boljšo vednost o potencialno strupenih cianobakterijah v celinskih
vodah Slovenije s pomočjo prve tovrstne slovenske monografije (izšla v letu 2014).
 Dr. Melita Sternad Lemut, živilska strokovnjakinja, vodja Centra za raziskave vina v
okviru Univerze v Novi Gorici:
za prenos znanja s področja vinogradništva in vinarstva do proizvajalcev in predelovalcev
ter do širše zainteresirane javnosti.

 Prof. dr. Aleksander Pavko, kemik, redni profesor Fakultete za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani:
za uredniško delo v vlogi glavnega urednika strokovne revije Acta Chimica Slovenica pri
njeni rasti in pridobivanju mednarodnega ugleda.
 Center za prenos tehnologij in inovacij Instituta ˝Jožef Stefan˝, Ljubljana (ust.
2011):
za pospeševanje in promocijo prenosa znanja, razvitega na največjem slovenskem
raziskovalnem inštitutu, v gospodarstvo ter za ozaveščanje splošne javnosti o razvojni
vlogi znanosti.
 Tromba, agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, Ljubljana
(ust. 2014):
za spletno komuniciranje znanosti in nudenje medijske podpore raziskovalcem in
razvijalcem start-upov pri utrjevanju njihovega mesta in vloge na trgu ter v splošni
javnosti.
Posebni 10-članski Znanstveni odbor, ki mu predseduje dr. Majda Naji je med
nominiranci za častni naslov ˝Komunikatorica znanosti za leto 2014˝ izbral prof. ddr.
Ano Vovk Korže s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Dr. Vovk-Koržetova je
strokovnjakinja s področja geografija in voditeljica Mednarodnega centra za
ekoremediacije pri omenjeni fakulteti. Na slovesni akademiji Zahvalnega dneva SZF bo
predstavila temo ˝Izobraževanje za trajnostno prihodnost˝.
Prof. dr. Alenka Malej z Morske biološke postaje v Piranu, dr. Saša Novak
Krmpotič z Inštituta ˝Jožef Stefan˝ in doc. dr. Vita Poštuvan z Inštituta Andrej Marušič
Univerze na Primorskem, ki so bile nominiranje poleg dr. Vovk-Koržetove za častni
naslov, bodo prejele listino ˝Finalistka izbora častnega naslova ˝Komunikatorica znanosti
za leto 2014˝.
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