
Lindau – iga-aastane noorte tippteadlaste kohtumispaik

Kord aastas koguneb Saksamaal Lindaus ligemale 30 Nobeli preemia laureaati, et
kohtuda 400-500 järgmise põlvkonna juhtivate  noorte  teadlastega.  Noorteadlaste
seas on magistrante,  doktorante ja järeldoktoreid üle kogu maailma.  Konverentsi
suureks eesmärgiks on soodustada erinevate põlvkondade,  kultuuride ja  erialade
vahelist teaduslikku diskussiooni.

Kohtumistel on fookusteks kolm omavahel roteeruvat teemat, milles antakse välja ka
loodusteaduste Nobeli preemiad – füsioloogia ja meditsiin, füüsika, keemia. Iga viie
aasta järel toimub ka kohtumine kuhu on kutsutud kõigi kolme eriala teadlased. Igal
noorteadlasel on võimalus osaleda vaid üks kord elus kuulajana. Alati  jääb lootus
jätkata teadustööd ning esineda konverentsil Nobeli preemia laureaadina.

Kohtumise  eesmärgiks  on  eelkõige  põlvkondade  vahelise  dialoogi  arendamine.
Erinevad kohtumised – loengud, arutelud, meistriklassid ja paneeldiskussioonid – on
mõeldud teadmiste, ideede ja kogemuste vahetamiseks Nobeli preemia laureaatide
ja noorte teadlaste vahel.

Sel aastal  toimus 67. Lindau Nobeli  preemia laureaatide kohtumine, kus kohtusid
keemia eriala noorteadlased. Kohal oli 420 noort teadlast 75 erinevast riigist ning 31
Nobeli preemia laureaati.

Nobeli  preemia  laureaatide  mured  ei  erine  kuidagi  üldistest  maailma  muredest,
näiteks  kliimasoojenemine,  liikide  väljasuremine,  poliitiline  olukord  Ameerika
Ühendriikides ning Ühendkuningriigis. Üks mõjuvamaid ettekandeid oli Steven Chu
avaloeng, kus laureaat rõhutas teaduse otsest mõju inimkonna arengule ja samas ka
kliimamuutusele.  Seda  on  aga  võimalik  muuta  ning  parandada  järgmiste
põlvkondade tuleviku väljavaateid.

Kõik  ettekanded  on  kergesti  leitavad  ürituse  kodulehelt.  Soovitan  neid  kõigile
järelkuulata.

Peale edukat kandideerimist konverentsile, tekkis mõte mõista kui erilised ikka need
Nobeli preemia laureaadid on ja kas ikka tegemist on inimeste või hoopis müütidega.
Kuulates  ning  rääkides  konverentsil  laureaatidega  saabus  kiiresti  arusaamine,  et
tegemist on heade inimestega, kellel süda õiges kohas ning kes hoolivad inimkonna
edukast arengust. Tegu on uudishimulike inimestega, kellel  samuti soov maailma
paremaks muuta ning seisavad vastamisi samasuguste argipäeva muredega nagu
me kõik. Teadlastena on nad rakkes taotledes lõputult raha ning saades samamoodi
negatiivseid vastuseid kirjastustele esitatud teadusartiklitele.

Sellest  konverentsist  on  kasu  osalejatele  kindlasti  kahel  põhjusel.  Vesteldes
inimestega,  kelle  teadustöö  on  hinnatud  Nobeli  preemia  vääriliseks,  annab
mõistmise,  et  ka  noorel  osalejal  on  see  tulevikku  silmas  pidades  samuti  täiesti
võimalik. Teine ja isegi suurem käegakatsutav kasu, mis aitab kaasa esimesele, on
kõik uued tutvused, mis tekivad konverentsil nädala jooksul. Tegu on inimestega, kes
on oma eriala maailma absoluutsesse tippu pürgimas üle kogu maailma ja on täpselt
ühe kõne või kirja kaugusel. See teadmine muudab maailma väga väikeseks.

Kutsun kõiki üles osalema järgmistel Lindau konverentsidel. Igati väärt kogemus nii
tööalaselt kui ka sotsiaalsel tasandil.
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