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VĚDA FOTOGENICKÁ – VĚDCI A VĚDKYNĚ AV ČR BUDOU
SOUTĚŽIT O NEJLEPŠÍ FOTOGRAFII ZE SVĚTA VĚDY
PRAHA, 12. 6. 2014 – BĚHEM LÉTA BUDOU VĚDCI A VĚDKYNĚ AKADEMIE VĚD ČESKÉ
REPUBLIKY PŘIHLAŠOVAT FOTOGRAFIE SOUVISEJÍCÍ S JEJICH VÝZKUMEM DO SOUTĚŽE
VĚDA FOTOGENICKÁ. BUDOU TAK MIMO JINÉ SOUTĚŽIT O UMÍSTĚNÍ SVÝCH SNÍMKŮ
DO KALENDÁŘE AKADEMIE VĚD ČR NA PŘÍŠTÍ ROK.
JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?
Fotosoutěž pro akademiky organizuje Fórum Věda žije! společně s Kanceláří AV ČR
a Střediskem společných činností AV ČR. Do soutěže se mohou přihlásit vědci a vědkyně
z Akademie věd ČR prostřednictvím webu soutěže, kde naleznou i podrobnější informace
a pravidla:

http://www.vedafotogenicka.cz/
„Věříme, že se do soutěže zapojí nejen stálí zaměstnanci a zaměstnankyně, ale i studenti
a studentky ze všech ústavů Akademie věd ČR a pomohou tak přiblížit jinak těžko
přístupné vědecké projekty široké veřejnosti,“ říká jedna z organizátorek Michaela
Vojtková ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.
PROČ SOUTĚŽ ORGANIZUJEME?
Hlavním cílem soutěže je ukázat lidem, že věda je nejen cestou k poznání a šíření
znalostí, ale že je také velmi fotogenická a dokáže zaujmout nejen svými výsledky, ale
i postupy k jejich dosažení. Vedoucí projektu Michael Komm z Ústavu fyziky plazmatu AV
ČR, v. v. i., dodává: „Rádi bychom poukázali na umělecký a estetický rozměr vědecké
práce, vznikající jako vedlejší produkt bádání.“
JAK BUDOU NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE PREZETOVÁNY?
Široká veřejnost si bude moci vybrané snímky všechny snímky na webové stránce v sekci
Galerie a vybrané snímky si bude moci prohlédnout na výstavě v rámci Týdne vědy
a techniky AV ČR letos na podzim. Odborná porota navíc vybere ty, které budou zařazeny
do kalendáře Akademie věd na rok 2015, jenž bude sloužit k reprezentaci české vědy.
ORGANIZÁTOŘI
http://ssc.cas.cz/
http://www.cas.cz/
http://www.vedazije.cz/
Mediálním partnerem je časopis Vesmír.
http://vesmir.cz/
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Zástupci Fóra Věda žije!
Michael Komm, předseda, zástupce věd o neživé přírodě: tel. 777 553 579,
Michaela Vojtková, místopředsedkyně, zástupkyně společenských a humanitních
věd: tel. 777 068 338
Zdeněk Kameník, místopředseda, zástupce věd o živé přírodě: tel. 723 663 307

Fórum Věda žije! je spolek, který vznikl v důsledku nečekaně vyhrocené situace v oblasti
české vědy a výzkumu v létě 2009. Fórum založili mladí vědci a vědkyně z širokého
spektra vědních oborů (oblastí věd přírodních, technických, společenských
i humanitních), kteří si uvědomili nezbytnost vlastního aktivního přístupu a zájmu
o problematiku vědní politiky ČR. Nejde nám však jen o aktuální problémy české vědy.
Zajímá nás role vzdělanosti, vědy a kultury v širším společenském kontextu a model
jejich veřejného spravování.

Cílem Fóra Věda žije! je informovat veřejnost o krizové situaci zejména v oblasti vědy
a výzkumu, vyvolávat otevřenou diskuzi a iniciovat systémové změny. Součástí práce
fóra je osvětová, propagační a mediální činnost určená pro široké spektrum veřejnosti.
Chceme iniciovat a vést přímý dialog s osobnostmi akademického, veřejného
a politického života, přispívat k popularizaci vědy letákovými kampaněmi, odbornými
i populárními novinovými články, blogy a diskuzemi, organizováním veřejných
shromáždění a tematických happeningů.
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