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Gerbiamieji mokslo premijų laureatai,
Šios iškilmės dalyviai,

Turiu garbę įteikti mokslo premijas ir pasveikinti akademikus, kurių gyvenimas, mokslinė ir
visuomeninė veikla yra atskiros istorijos tautos istorijoje. Emigracijoje įvairiais keliais atsidūrę žmonės
ją priėmė kaip galimybę kurti savo sėkmės istoriją – patekti į elitinį visuomenės protų – mokslininkų –
sluoksnį. Ir – gyvenant toli nuo Lietuvos – likti Lietuvoje.
Kalbėdamas šios iškilmės kontekste, noriu pabrėžti išskirtinę mokslo premijų laureatų profesinio ir
visuomeninio pavyzdžio svarbą mūsų dabarties mokslo kontekste. Tarnaudami mokslo idėjai, Jūs kartu
kūrėte ir projektavote Lietuvą pasaulyje.
Turiu galvoje ne vien Jūsų nutiestus kelius iš ir į mūsų aukštąsias mokyklas bei mokslo institutus,
paramą ant naujų pamatų kuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir naujus tyrimų centrus, ugdant
jaunuosius mokslininkus, mokytojus.
Garbių akademikų darbai, veiklos užmojis kėlė daug platesnės mokslo bendruomenės susidomėjimą
Lietuvos ir apskritai Baltijos kraštų istorija ir kultūra. Pirmiausia būtų pažymėtinas profesoriaus
Sauliaus Sužiedėlio tiesioginis mokslinio intereso objektas ir visuomeninė veikla Baltų studijų
asociacijoje (Association for Advancement of Baltic Studies). Vienas iškiliausių JAV lietuvių istorikų
esmingai prisidėjo prie šiuolaikinio Lietuvos istorijos mokslo integravimo į vakarų mokslo struktūras.
Svarus profesoriaus Vytauto Černiaus įnašas į Amerikos edukologinės psichologijos mokslus,
naujausios edukologinės žinios turėjo neįkainojamą vertę atnaujinant pedagogikos studijas ir tiesiogiai
dirbant su mokytojais po Nepriklausomybės atgavimo.

Tarptautinės astronautikos akademijos akademiko daktaro Arvydo Kliorės dėka mūsų fizikams buvo
prieinamos NASA Kosmoso tyrimų laboratorijos mokslo žinios. Vienas Jūsų nuopelnų turi netgi
konkrečią datą – 1969 metai, kai Jūsų ir profesoriaus Algirdo Avižienio pasiūlymu buvo organizuotas
pirmasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Kažin ar tuo metu net drąsiausi optimistai
galėjo tikėtis, kad šis sambūris gyvuos dešimtmečius ir ateis tokia diena, kai Simpoziumas peržengs
Atlantą ir bus rengiamas Lietuvoje. Šią vasarą sveikinome jo dalyvius iš keliolikos šalių.
Gerbiamieji akademikai, Jūsų profesinės karjeros kelias padeda ieškoti atsakymų, kaip Lietuvos
mokslo bendruomenei spręsti dinamiškos dabarties keliamas užduotis. Svarbiausia – neužsidaryti savo
mokslo pasaulyje, siekti daugiau, negu gali tikėtis pats iš savęs ir tiki tavo aplinka. Jūsų akademinė ir
visuomeninė veikla yra gyvas pavyzdys mokslininkams, karjerą kuriantiems ne Lietuvoje. Nuoširdžiai
ačiū Jums už tai.

