“Нічого собі!!!!! Тсссссс! У них любов!!!!”. Фото Сергія Куранова

Конкурс науково популярних статей і фотографій
“Наука й інновації — суспільству” — 2007
рочиста церемонія нагород
ження призерів і лауреатів
IV Українського конкурсу нау
ково популярних статей і фотографій
в рамках Всеукраїнського проекту
“Наука й інновації — суспільству” від
булася 15 травня 2008 р. у Великому
конференцзалі НАН України під час
Всеукраїнського фестивалю науки.
Відповідно до умов конкурсу, до
розгляду приймали науковопопуляр
ні статті та фотографії, присвячені
конкретним досягненням української
науки за останні роки, як опублікова
ним так і неопублікованим. В міру
надходження всі прийняті на конкурс
роботи, не вказуючи імені автора,
розміщували на сайті www.nauka
info.com (статті) та сайті www.focuss
cience.org (фотографії), де й дотепер з
ними можуть ознайомитися всі охочі.
Усього на конкурс надіслано 196
робіт, серед них — 59 статей і 154
фотороботи. Умовам конкурсу відпо
відали 51 стаття та 103 фотографії.
Гуманітарним наукам присвячено 11
статей і фотографій, новим тех
нологіям відповідно — 14 і 13, біології,
медицині та хімії — 12 і 54, екології —
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7 і 13, астрономії, фізиці — 7 і 21.
Серед авторів статей було 8 журналіс
тів і 27 наукових співробітників, 16
учасників конкурсу представляли інші
професії.
Більшість авторів науковопопу
лярних текстів володіють життєвим і
професійним досвідом. Лише один із
них виявився юнаком віком 20 років, а
тих, кому від 21 до 35 років — 10 осіб,
від 36 до 55 років — 24, старші 55 років
— 16 осіб. Серед авторів фоторобіт —
1 журналіст, 13 наукових співробітни
ків і 89 — представники інших профе
сій. У цій номінації більшості учасни
ків не виповнилося й 35 років.
Головними й постійними партне
рами конкурсу є: НАН України, Бри
танська Рада і Центр “Харківські тех
нології”. Ідею проведення конкурсу
упродовж 4 років підтримують: Хар
ківський національний університет ім.
В.Каразіна, корпорація “КвазарМік
ро”, МОН України, Міжнародний
благодійний фонд “Техноміст”. Ін
формаційні партнери проекту — жур
нал “Digital Photographer”, тижневик
“Дзеркало тижня”, “Українська тех
нічна газета”, газета “Слобідський
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Конкурс “Наука й інновації — суспільству”

край”, науковопопулярний журнал “UNIVERSITATES”,
журнал “Наука і техніка”, тижневик РАН “Пошук”,
російська агенція науковх новин “Інформнаука” і журнал
“Хімія та життя” (Росія). Найцікавіші статті і фотографії
учасників конкурсу друкує науковопопулярний журнал
НАН України “Світогляд”.
У номінації “Краща науковопопулярна стаття”
почесний призсимвол і І премію отримала Людмила
Гречаник (м. Харків) за статтю “Український глюкометр.
Заглючило...”. II і III премії поділили Валерій Тирнов (м.
Харків) за статтю “Магічний кристал” і Микола Даньшин
(м. Донецьк) за статтю “Краще один раз побачити...”.
У номінації “Краща фотографія” І премію отримав
Сергій Куранов за фотографію “Нічого собі!!!!! Тсссссс!
У них любов!!!!”. II і III премії поділили між собою
В'ячеслав Солнцев (м. Київ) за фотографію “Window in the
MicroWorld” і Арман Женикеєв (м. Алмати, Казахстан) за
фотографію “Зупинений час”.
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(Ред.) Лауреатами науковопопулярного журналу
“Світогляд” стали Геннадій Апанасенко (м. Київ) за статтю
“Чому вимирають східні слов'яни”, Анна Гречаник
(м. Луганськ) за статтю “Зовсім інша історія”, Микола
Даньшин (м. Донецьк) за статтю “Краще один раз поба
чити...”, Лідія Лазарєва (м. Бєлгород, Росія) за статтю
“Винайдено новий спосіб дослідження крові”, Остап
Решетило (м. Львів) за статтю “Світлофори для жаб”,
Ярослав Сагань (м. Херсон) за статтю “Розробка та
дослідження світлодіодних світильників” (співавтори —
В. Губанов, В. Карманов) та Валерій Тирнов (м. Харків) за
статтю “Магічний кристал”.
На фото: віце президент НАН України, академік НАН
України Антон Наумовець вручає почесний приз символ
конкурсу Людмилі Гречаник (м. Харків);
ведучі урочистої церемонії нагородження — академік
НАН України Ярослав Яцків і директор Центру розвитку малого
бізнесу “Харківські технології” Інна Гагауз;
переможці і лауреати Конкурсу науково популярних
статей і наукових фотографій в рамках Всеукраїнського
проекту “Наука й інновації — суспільству” 2008 року
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