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Uvod
Iz kakšnih motivov sva se lotila pisati to knjigo, zakaj naj bi znanosti na
ta način pogledala v obisti?
Franci Demšar: Od nekdaj sem si želel strniti svoje razumevanje delovanja slovenske znanosti in premisliti njegove glavne pomanjkljivosti,
hkrati pa predlagati tudi rešitve. Ker je od mojega vodenja a rr s (seznam pomembnejših kratic in okrajšav je na koncu knjige, op. ur.) minilo nekaj let, zdaj to lahko naredim s primerne časovne distance in
opozorim tudi na tiste dileme, o katerih v prejšnjih vlogah nisem javno razpravljal, saj sem ocenil, da bi to lahko oviralo njihovo reševanje
in zato ne bi bilo konstruktivno. Knjigo torej jemljem kot priložnost,
da povem vse, kar bi bilo po mojem mnenju smiselno ukreniti. Ko sem
razmišljal o slovenski znanosti, o njenih problemih in izzivih, sem ugotovil, da so pri nekaterih bistvenih stvareh potrebne spremembe, ki se
do zdaj še niso zgodile. Te spremembe so večinoma odvisne od odločitev
na ministrski ravni.
V knjigi so zajeti mnogi statistični podatki, a ne z namenom, da bi bili
predstavljeni celovito. Bralec več podatkov lahko najde v delu Znanstveno raziskovanje v Sloveniji (Sorčan, Demšar in Valenci, 2009), v prispevkih Polone Novak in Stojana Pečlina na spletnih straneh a rr s (http:
//www.arrs.gov.si) ter na spletnih straneh Eurostata (http://ec.europa
.eu/eurostat). Vpogled v izvirne baze podatkov je za primerjavo Slovenije z drugo državo ali skupino držav seveda nujen. Podatke za Slovenijo v
knjigi večinoma primerjam s povprečjem eu-28 oziroma jih postavljam
v njegov kontekst.
Statistični podatki so zgovorni, a dopuščajo različne interpretacije.
Knjiga je zato zasnovana tako, da je najprej predstavljen določen problem, ki ga analiziram jaz, na koncu pa je osvetljen še s komentarji izjemne novinarke Jasne Kontler - Salamon. Njeni komentarji, ki jih je
zadnjih 25 let pisala za časopis Delo, se prepletajo s temami posameznih
poglavij; širši izbor je naredila avtorica, pri ožjem pa sem sodeloval tudi
sam.
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Jasna Kontler - Salamon: Leta 1988 sem prišla v Delovo znanstveno redakcijo in od takrat pa vse do danes (zadnja leta sicer manj intenzivno)
spremljam znanstveno dogajanje. Še zlasti me zanimajo vzgibi in akterji slovenske in evropske znanstvene politike. To je bil tudi eden od dveh
ključnih razlogov, da sem se odločila za sodelovanje pri tej knjigi. Z navezovanjem na Demšarjev analitični tekst in zaradi časovne distance se
iz mojih komentarjev in drugih novinarskih prispevkov namreč lahko
izlušči nova sporočilna vrednost.
Drugi razlog za sodelovanje pa je, da dr. Franciju Demšarju zaupam.
V letih, ko je kot prvi direktor vodil a rrs, sem pozorno, tudi kritično
spremljala delo agencije in s tem tudi Demšarjevo delo. Sicer pa sem ga
spoznala že prej, v času kmalu po osamosvojitvi, ko je na resornem ministrstvu delal kot državni sekretar. Dobila sem vtis, da gre za velikega
strokovnjaka, ki nikoli ne popušča pritiskom, se prizadevno zavzema za
transparentnost in se ne boji spoprijeti z novimi izzivi.
Komentarji Jasne Kontler - Salamon (tudi Jasna Kontler - Venturini
in Jasna Kontler), ki so vključeni v knjigo, so bili med 1. februarjem
1991 in 31. majem 2018 objavljeni v dnevniku Delo, večinoma v prilogi
Znanost oziroma v njeni predhodnici Znanje za razvoj. V knjigo je
poleg njih vključen še apel, prav tako objavljen v Delu, ki ga je minister
Peter Tancig naslovil na znanstvenike takoj po osamosvojitvi
Slovenije.
Vsi prispevki so objavljeni z dovoljenjem družbe Delo, d. o. o.
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