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Slavinec: Ob nagradi dobite še moralno spodbudo – 
samozavest in priznanje

AKTUALNO

Pomurska izobraževalna fundacija 

PIF je v sodelovanju s Pomursko 

akademsko znanstveno unijo PAZU 

podelila pomurske raziskovalne na-

grade za leto 2013.

Skupina dvajsetih doktorjev zna-
nosti z različnih področij je že 
dvanajsto leto zapored podelila 
nagradi za najboljši diplomski 
deli s področja naravoslovja ter 
družboslovja in humanistike ter 
nagrade za najboljše delo apli-
kativnega pomena in doktorsko 
disertacijo pomurskih študentov.

Pomurske raziskovalne na-
grade petim avtorjem
Nagrado za najboljše diplom-
sko delo s področja naravoslov-
nih ved je prejela Gabrijela Tka-
lec za delo »Priprava pektinskih 
aerogelov za oralno dostavo 
aktivnih učinkovin«, za najbolj-
še diplomsko delo s področja 
družboslovja in humanistike je 
nagrado prejela Melita Lazar 
za delo »Komparacija likovnih 
izrazov otrok, vključenih v raz-
lične programe osnovnošolske-
ga izobraževanja«, nagrajeno je 
bilo tudi magistrsko delo Iztoka 

Fistra »Obširni pregled algorit-
mov bat in njihova hibridizaci-
ja«. Podelili so še dve nagradi za 
doktorski disertaciji, in sicer dr. 
Klaudiji Sedar za delo z naslo-
vom »Kulturna podoba jugo-
vzhodnega Prekmurja v 17. in 
18. stoletju« ter dr. Cvetki Mar-
hold za disertacijo »Ugotavljan-
je bakterij iz družine chlamydia-
ceae pri pticah v Sloveniji«.

Pomembno je nagraditi tudi 
znanje
Dr. Mitja Slavinec, predsednik 
uprave fundacije, je na podelitvi 
čestital vsem dobitnikom nagrad 
ter poudaril, da je pomembno 
nagraditi športne in tudi druge 
dosežke ter seveda znanje. »Ob 
nagradi dobite še moralno spod-
budo – samozavest in priznanje, 
ki vsem prejemnikom nagrad 
pomaga pri graditvi karier,« je 
dejal dr. Slavinec, ki se je zahvalil 
recenzentom in recenzentkam 

ter donatorjem, ki podpirajo 
delo fundacije in so štipendi-
ranju izobraževanja mladih iz 
Pomurja do zdaj namenili že 
milijon evrov. Letošnjim dobi-
tnikom je čestital tudi akademik 
dr. Anton Vratuša, ki podpira 
podelitev pomurskih raziskoval-
nih nagrad. »Prav je, da se na-
gradi človeka ter utrdi njegovo 
samozavest in ljubezen do dela, 
njegov trud na znanstvenem po-
dročju in v vsakem delu, ki se ga 
loti že od mladih nog. Prav je, da 
se človeku daje priznanje,« je po-
vedal dr. Vratuša.

Veliko diplomskih in magistr-
skih ter doktorskih disertacij av-
torjev iz Pomurja je shranjenih v 
Pokrajinski in študijski knjižnici 
v Murski Soboti ter so pri raz-
iskovalnem delu na voljo prav 
vsem študentom. Zdaj se jim 
bodo pridružila še dela letošnjih 
nagrajencev.


