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Наука й інновації — суспільству

У 2005 році в Україні вдруге  відбувся  щорічний конкурс  науково�популярних статей "Наука й інновації
— суспільству". Конкурс проводила громадська організація "Наука—Інновація—Підприємництво", що
об'єднала всіх зацікавлених у піднятті престижу вітчизняної науки і популяризації її досягнень людей, котрі
вміють просто і ясно, цікаво і професійно розповісти про значимі  результати  українських дослідників і тим
самим  привернути увагу  громадськості до проблем науки й інноваційної діяльності в нашій країні. У 2005
році конкурс  розширився, — з'явилася номінація "Краща наукова фотографія". Конкурс підтримала НАН
України, спонсори — Український науково�технологічний центр, газети "Дзеркало тижня", "Сьогодні",
"Всеукраїнська технічна газета", Міжнародний фонд "Техномост", корпорація "Квазар�Мікро" та ін., а
також такі шановані міжнародні організації, як Британська Рада, російські видання "Химия и жизнь", "Что
нового в науке и технике", російське агентство "ИнформНаука".

Підсумки конкурсу відбивають стан української науки на даному етапі. Найчисельніші учасники
конкурсу — представники Києва і Харкова, де зосереджений найбільший науковий і інноваційний
потенціал. На жаль, виявилося, що  журналістів, які пишуть про наукові проблеми, було дуже мало;  вони
склали лише 26 % від загального числа учасників конкурсу статей (www.nauka�info.com.ua).

Лауреатами конкурсу 2005 року стали: Ольга Боглевська (м. Запоріжжя) — І місце; 
Сергій Прасолов (м. Донецьк) — ІІ місце; Владислав Шумлянський (м.Київ) — ІІІ місце. 
Заохочуючи премії отримали Олександр Вольвач (АР Крим), Олександр Козин (м. Кривий Ріг). 
Переможцем конкурсу фотографій на наукову тему став Олександр Тихоступ (м. Київ). 
Редколегія журналу "Світогляд" планує ознайомити читачів з найцікавішими, на нашу думку, науково�

популярними статтями і фотографіями, які були надіслані для участі в конкурсі 2005 року. Зокрема, для
цього числа журналу були відібрані статті і фотографії, які відображають перспективні дослідження
українських і іноземних вчених з пріоритетних проблем фітоімунології, генетичної інженерії, трансгенних
технологій, фармацевтики та охорони здоров'я.
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У смертельних обіймах. Фото Олександра Тихоступа (м. Київ).
Конкурс наукових фотографій “Наука й інновації — суспільству” (І місце)
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