Gerbiami laureatai, jūsų bendražygiai mokslininkai, ponios ir ponai,
Nuoširdžiai sveikinu ponus Vilių Lėnertą, Romualdą Kriaučiūną ir Skirmantą Kriaučionį, pelniusius
2012 metų premijas užsienyje dirbantiems mokslininkams, kuriuos su Lietuva sieja glaudus ryšys.
Šie apdovanojimai teikiami jau šeštą kartą, ir malonu žinoti, kad kasmet sulaukiame gausaus būrio
pretendentų, vertų tapti laureatais. Todėl turime galimybę premijas skirti geriausiems iš geriausių.
Šešeri metai – trumpa laiko atkarpa, kad galėtume padaryti gilesnes išvadas. Tačiau apžvelgę šios
mokslo nominacijos lietuvių kilmės mokslininkams ar užsienyje tyrimus atliekantiems Lietuvos
piliečiams kandidatus ir laimėtojus, išvystame dinamišką pažinimo siekiančių žmonių ir jų tinklų
panoramą. Ji leidžia ir skatina mus kitaip, nei esame įpratę, vertinti mokslinę veiklą šiuolaikiniame
kontekste. Nors ilgus metus kalbame apie „protų“ nutekėjimo problemą ir ieškome būdų, kaip ją
įveikti, išvykusių lietuvių mokslininkų darbai ir šalys, kuriose jie dabar gyvena, padeda atskleisti
bei suvokti naują realybę.
Globaliame pasaulyje svarbieji mokslo pasiekimai negali būti vienos valstybės nuosavybė – tikrą
pažangą lemia bendradarbiavimas ir tarptautiškumas, būtinas idėjų apykaitai. Mūsų premijos
laureatų vardai ženklina tokio bendradarbiavimo ryšius nutiestus į Lietuvą iš Australijos, Austrijos,
Japonijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Lenkijos, Prancūzijos, Vokietijos. Tai –
biomedicinos, biochemijos ir medicinos, kosminės erdvės fizikos ir inžinerijos sritys, informacinių
ir lazerinių technologijų kūrimas. Tai – skvarbi filosofinė mintis, psichologijos ir edukologijos
naujos įžvalgos ir, žinoma, lituanistika.
Naudodamasis proga noriu dar kartą padėkoti išeivijoje vaisingai triūsiantiems tautiečiams, kartu ir
šios iškilmės kaltininkams, Viliui Lėnertui ir Romualdui Kriaučiūnui, kurie pasiekę įspūdingų
laimėjimų moksle, savo sėkmės rezultatais dosniai dalijasi su nepriklausomybe atkūrusia Lietuva, o
savo bendruomenėse puoselėja akademiškai brandžią ir sąmoningą lietuvybę.
Šiandien taip pat noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jau nepriklausomybės metais akademinę veiklą
mūsų universitetuose pradėję Lietuvos mokslininkai, kaip kad šios premijos laureatas, tarptautiniu
mastu žinomas jaunas mokslininkas Skirmantas Kriaučionis, yra prasiskynę kelius į pasaulinio
mokslo aukštumas. Lietuvos mokslų akademijos ekspertai pranešė labai gerai įvertinę ir keletą kitų
premijai pateiktų viduriniosios kartos kandidatų, kurių pasiekimai tam tikrose srityse yra dideli ir
pripažinti plačiu mastu.
Nors jie dirba kitose šalyse, tačiau negalime tiesmukiškai apgailestauti, kad netekome jų protų ar
širdžių, nes šiuos mokslininkus su Lietuva sieja glaudaus bendradarbiavimo ryšiai, jų nuoširdus
įsipareigojimas savo tėvynei. Esame akivaizdoje tokios istorinės situacijos, kai išskirtinius mokslo
produktus kuria tarptautinės geriausių protų komandos, kuriose džiugu matyti Lietuvos atstovus.
Mes turime kuo didžiuotis, nes jie dirba ir Lietuvai, ir žmonijai, jų vardai žymi Lietuvos vardą
pasaulio žemėlapyje.
Nuoširdžiai ačiū Jums. Linkiu tolimesnės mokslinės ir asmeninės sėkmės.

