ROZSVIŤTE ČESKO VE SVĚTELNÉM ROCE 2015
Zviditelněte se během Mezinárodního roku světla vyhlášeného OSN

Vážení přátelé, vážení příznivci světla ve všech jeho formách,
přijměte pozvání ke spolupráci na projektu
Mezinárodní rok světla a světelných technologií 2015
(International Year of Light and Light-based Technologies 2015).
Využijte této jedinečné příležitosti a staňte se přímými účastníky kampaně, která má za cíl
zvýšit povědomí o přínosech světla a světelných technologií pro život na Zemi a pro jeho
budoucí udržitelný rozvoj. Tato iniciativa bude aktuální v průběhu celého příštího roku 2015.
Zaměření Vašich aktivit má k tématu SVĚTLO velmi blízko, a proto:


PŘIPOJTE SE k propagaci světla a světelných technologií v Česku



PŘIPOMEŇTE veřejnosti, ale i politikům, důležitost světelných technologií pro
společnost a podpořte tak i jejich budoucí rozvoj v Česku



VYUŽIJTE celoplanetární iniciativy ke zviditelnění Vaší činnosti pod záštitou
respektovaných mezinárodních organizací (OSN, UNESCO, SPIE, OSA, APS, EPS, IOP,
AIP, IEEE, IPS)



PŘESVĚDČTE příští generaci vědců i laiků, že světelné technologie hrají klíčovou roli
nejen v jejich stávajících životech, ale především v hi-tech technologiích budoucnosti



ZAPOJTE mladší generaci do Vašich světelných projektů



ÚČASTNĚTE SE akcí organizovaných v průběhu Roku světla

Rozsviťme společně Česko!

FAQ
Co je Rok světla?
Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 za Mezinárodní
rok světla a technologií založených na světle. Stalo se tak po celosvětové iniciativě
vědeckých a vzdělávacích institucí, UNESCO, neziskových organizací a sdružení,
technologických platforem a komerčních subjektů. Tomu odpovídá i značná prestiž
celého projektu. V roce 2015 si mimo jiné připomínáme významná výročí vědeckých
objevů na poli bádání o světle - od prvních studií o optice před 1000 lety po vynálezy
v oblasti optických komunikací, které dnes pohání internet. Ambicí iniciativy je
připomenout působivou historii světla a optiky, zdůraznit jeho klíčovou roli
pro současnou moderní společnost a vyzvednout jeho nezastupitelné místo
v technologiích budoucnosti.
Jaké jsou cíle Roku světla?
Cílem je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických
technologií

v jejich

každodenním

životě

a

budoucím

rozvoji

společnosti.

K celosvětově udržitelnému rozvoji je nutné technologie nejen používat, ale také jim
rozumět a dále je zdokonalovat. Je třeba spojit síly všech zainteresovaných subjektů
na světelném poli a přesvědčit studenty, budoucí vědce, politiky, investory, ale
i laickou veřejnost o přímém kladném vlivu světla a světelných technologií na naši
budoucnost. Naší vizí je mobilizovat všechny české instituce působící ve sféře
světelných technologií, ať už na poli vědeckém, komerčním, vzdělávacím
či kulturním, a aktivně je zapojit do naplňování cílů Roku světla.
Co Vám Rok světla může přinést?
Kromě osvětových, vzdělávacích, kulturních a propagačních akcí, z nichž bude
profitovat celá společnost, je Rok světla neopakovatelnou příležitostí i pro Vás.
Globálně uznávaná značka Roku světla je ideálním zastřešením pro Vaše aktivity.
Budete-li se podílet na aktivitách Roku světla, automaticky získáte status člena
prestižní mezinárodní inciativy a pomůžete svému jménu ke zviditelnění.

Jak se zapojit?
Mezinárodní Rok světla 2015 bude odstartován na zahajovací ceremonii
19. a 20. ledna v Paříži. Aktivity partnerů jsou plánované v průběhu celého roku 2015
a využijí této jedinečné příležitosti k tomu, aby inspirovaly, vzdělávaly a propojily
nejen „světelné fandy“ po celém světě. Nápaditosti v akcích a programech se meze
nekladou. Originalita a invence jsou vítány.
Pro inspiraci uvádíme tradiční možnosti:


Dny otevřených dveří institucí



Přednášky pro veřejnost, přednášky na školách



Zábavné naučné programy



Divadelní představení, promítání filmů, výstavy, světelné show



Produkce fotografií, videí



Pořádání soutěží



Konference



Festivaly světla v ulicích



Články a vystoupení v médiích, webové prezentace, komunikace na sociálních
sítích či blozích



Účast na celosvětově organizovaných akcích

Kontaktujte nás...
Základní podmínkou pro úspěch Roku světla je jednotná a efektivní komunikace
všech, kteří se chtějí na rozsvícení Česka v příštím roce aktivně podílet. Sdělte
nám, prosím, co nejdříve, zda máte zájem na iniciativě participovat, jaké aktivity
plánujete realizovat a my Vám je pomůžeme „rozsvítit“.
e-mailová adresa: roksvetla@gmail.com
telefonní číslo: 541 514 282
webové stránky: www.roksvetla.cz

