Technologická agentura se připojila k akci Rok průmyslu a technického vzdělávání
Zveřejněno 14. 1. 2015
Technologická agentura ČR (TA ČR) se stala partnerem Svazu průmyslu a dopravy ČR v rámci akce Rok
průmyslu a technického vzdělávání. Během roku 2015 bude TA ČR pořádat řadu akcí, jejichž cílem je
především popularizace aplikovaného výzkumu a technologií. Jako první zahájí výtvarnou soutěž pro
děti a vysokoškolské studenty zaměřenou na propojení oblasti výzkumu a technologií s uměním.
„Výtvarnou soutěží chceme upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí
řešení, je jen jedna. Projevuje se stejně ve výzkumu a inovacích jako v umění, “ říká předsedkyně
Technologická agentury České republiky (TA ČR) Rut Bízková. Schopnost kreativně myslet a
imaginativně se vyjadřovat přispívá k prolamování konvencí, rozvoji nových vizí a tím k rozvoji
technologií, a dalších inovativních produktů nebo služeb.
Výtvarná soutěž PROPOJENÝ SVĚT je vypsána pro tři kategorie tvůrců. Pro děti a mládež do sedmnácti
let, pro studenty uměleckých fakult vysokých škol a pro studenty dalších vysokých škol, kteří se chtějí
vyjadřovat výtvarnými prostředky. Zejména rádi bychom viděli výsledky práce studentů technických
oborů.
Tématem kategorie pro žáky a studenty středních škol jsou vznikající objevy, které podle dětské
fantazie v budoucnosti ovlivní život nás všech. Pro umělce profesionály z fakult uměleckých vysokých
škol TA ČR připravuje soutěž, ve které ukáží výsledky aplikovaného výzkumu v umění - tedy umělecká
díla, při jejichž vzniku bylo použito nových technologií či materiálů. Pro výtvarně nadané studenty
ostatních škol, zejména technických oborů, TA ČR připravil soutěž, jejímž cílem je dát prostor pro
uměleckou interpretaci projektů aplikovaného výzkumu.
Technologická agentura ČR považuje za přínosné podporovat v nastupující generaci cit pro
propojování znalostí, kreativity a technologických kompetencí a přispět tak k prostředí s kulturou
mezioborové spolupráce. Proto chce ve své výtvarné soutěži poukázat na estetickou rovinu aktuálně
vznikajících technologií, vynálezů a inovací jakožto složku s vysokou přidanou hodnotou pro
konkurenceschopnost.
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