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Za vedno je odšla zaslužna profesorica dr. Nada Gogala

V petek 15. novembra smo onemeli ob vesti, 
da je zaslužna profesorica prof. dr. Nada Gogala 
za vedno odšla. Njena znanstvena in pedagoška 
pot se je začela že zgodaj. Že kot študentka je bila 
tehnična sodelavka pri prof. dr. Ernestu Mayerju, 
predstojniku tedanjega Inštituta za botaniko. Po 
diplomi je postala asistentka in kasneje samostojna 
univerzitetna učiteljica in raziskovalka v skupini 
prof. dr. Mirana Vardjana na Katedri za fiziologijo 
rastlin, Oddelku za biologijo, Biotehniške fakul-
tete, Univerze v Ljubljani. Po upokojitvi prof. dr. 
Mirana Vardjana je prevzela mesto predstojnice 
katedre. Z doktorsko disertacijo o hormonalni 
regulaciji mikorize je začrtala svojo raziskovalno 
pot in dejavnost svojih diplomantov, doktorandov 
in sodelavcev na Katedri za fiziologijo rastlin. V 
okviru različnih projektov je sodelovala s številni-
mi domačimi in tujimi raziskovalci. Rezultat njene 
srčnosti pri raziskovalnem in pedagoškem delu je 
bila vrsta kakovostnih znanstvenih člankov in kar 
je še bolj pomembno, pod njenim mentorstvom 
so začeli svojo raziskovalno pot odlični pedagogi 
in vrhunski raziskovalci, ki danes delujejo na 
Biotehniški fakulteti, Nacionalnem inštitutu za 
biologijo in še na nekaterih drugih ustanovah. Po 
upokojitvi je svoje obsežno znanje delila tudi s 
študenti Pedagoške fakultete, Univerze v Mari-
boru. Leta 1998 je postala zaslužna profesorica 
Univerze v Ljubljani. K izobraževalnem procesu 
je prispevala tudi s sodelovanjem pri pisanju 
osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov, ter 
s prispevki v revijah Pionir in Proteus. Kot so-
avtorica je sodelovala pri nastanku Botaničnega 
terminološkega slovarja. 

Nada ni bila le strokovnjakinja in pedagoginja 
na področju fiziologije rastlin, ampak tudi predana 
biologinja. Njeno predanost stroki kažejo različne 
dejavnosti. Med drugim je bila tudi predsednica 
Društva biologov Slovenije. Bila je prepričana, da 
si biologija kot stroka zasluži več pozornosti, kot 
jo je deležna. Njena želja je bila združiti biologe, 
zato je na vseh ravneh delovala povezovalno. Dolga 
leta je bila tudi članica uredniškega odbora slo-
venske biološke znanstvene revije Acta Biologic a 

Slovenica, ki jo izdaja društvo. Člani društva smo 
ji za njen prispevek zelo hvaležni.

Čeprav je dala Nada neizbrisen pečat slovenski 
biologiji in veliko prispevala k svetovni zakladnici 
znanja na področju rastlinske fiziologije, se je 
spominjam predvsem kot profesorice z velikim 
srcem, polne topline in zagnanosti.

Nada hvala, ker si delček življenja delila z 
nami! 

Alenka Gaberščik
Glavna in odgovorna urednica ABS

in predsednica Društva biologov Slovenije




