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Výpočetní technika, Borges a argentinské svazky s Českou republikou
JORGE TAIANA, ministr zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí
Pokrok v oblasti umělé inteligence a virtuální reality, robotiky, informatiky, kybernetiky, bio a nanotechnologií. Program
Bienále e-Golems, které dostalo svůj název na počest Jorge Luise Borgese a které se uskutečnilo v Buenos Aires minulý
týden, svedl dohromady 35 vědeckých a výzkumných pracovníků z České republiky s jejich argentinskými protějšky.
Ministr zahraničních věcí Taiana a kronika „důležitého“ byť ne mediálního.
Minulý týden se v Buenos Aires konalo Bienále „e-Golems” nazvané takto na počest Jorge Luise Borgese, které se
uskutečnilo pod záštitou vlád Argentinské republiky a České republiky. V jeho rámci nás navštívilo 35 vědeckých a
výzkumných pracovníků z České republiky, delegace v čele s náměstkem ministra kultury panem Františkem Mikešem,
předseda Sdružení pro informační společnost České republiky – název pro českou komoru pro informatiku a software – a
rovněž různí umělci a podnikatelé v oblasti výpočetní techniky.
V průběhu akce se setkali se svými argentinskými protějšky a debatovali o rozvoji zaznamenaném v oblasti umělé
inteligence a virtuální reality, robotiky, informatiky, kybernetiky, bio a nanotechnologií a internetu, jeho dopadu na
společnost a jednotlivce a jeho odezvě v kultuře a v umění.
Rovněž se hodnotil vyvoj dosažený ve sféře „podnikové líhně“, zárodků firem, jež by mohly být budovány mezi
vysokými školami a podniky s cílem výzkumu a vývoje „software“ a toho, čemu se v odborné hantýrce říká „komplexní
řešení složitých problémů“. Mimo jiné byly rovněž vymezeny sféry a sektory společného zájmu, v nichž je třeba dále
rozvíjet projekty základního a aplikovaného výzkumu na poli výpočetní techniky s výhledem na jejich pozdější komerční
využití na mezinárodním a na domácím trhu, a zvažovala se možnost vybudovat v naší zemi výzkumné centrum se
zaměřením na kulturu, umění a vědu a techniku.
Setkání navrhlo Vládě České republiky, její Akademii věd a předním vysokým školám a výzkumným institucím v oblasti
výpočetní techniky naše ministerstvo zahraničních věcí a jako takové je jediným bienále pořadaným ve spolupráci členské
země Evropské unie a státu mimo unii. Poprvé se uskutečnilo v roce 2002 a tentokrát to bylo již IV. Argentinsko-české
setkání v oblasti vědy, techniky a kultury pořádané střídavě v Praze a v Buenos Aires. Na počátku se jednalo o kulturní
projekt a postupně se rozšiřovalo do oblasti vědy, techniky a podnikatelských aktivit.
NÁZEV. Co se týče volby názvu e-Golems neboli „elektroničtí Golemové“, vycházeli jsme z toho, že „robot“ je termín,
jehož autorem byl český spisovatel Karel Čapek, a že na druhé straně v moderní kabale, jíž se inspiroval Borges, je
„Golem“ metaforou počítače.
Formou iniciativy organizace bienále podporuje naše vláda vytvoření pevného spojení s Českou republikou s cílem
navázat cennou spolupráci v oblasti vědeckotechnického předvoje, jakým je informatika, a navíc tak v rámci pomoci
argentinským podnikatelským kruhům usilovat o jejich zviditelnění v uvedeném evropském regionu.
Je třeba zdůraznit, že počínaje příštím bienále, které se bude konat v roce 2009 v Praze, bude umožněna účast všem
zainteresovaným zemím, vysokým školám, institucím, vědcům, velkým, středním a malým podnikatelům, umělcům,
výzkumným pracovníkům a myslitelům. Bienále se tak stane „oknem“ sloužícím propagaci našich vzájemných
vědeckotechnických, podnikatelských, uměleckých a intelektuálních schopností. Tímto projektem se snažíme podpořit
výzkumnou činnost našich vědců a dnes již nezanedbatelnou výrobu a vývoz produkce výpočetní techniky našich
podnikatelů.
Mezi významnými výsledky je třeba zmínit memorandum o shodě podepsané mezi Argentinskou komorou pro software
a informační služby (CESSI) a Sdružením pro informační společnost, jejím protějškem v České republice, a rovněž mezi
argentinským Ministerstvem zahraničních věcí a českým Ministerstvem kultury na léta 2008 – 2010, v němž je mezi
dalšími významnými aktivitami uvedeno i rozhodnutí o pokračování tohoto bienále.
Nic z toho by se nemohlo uskutečnit bez úsilí dalších vládních sektorů jako Státního úřadu pro vědu, technologie a
výrobní inovace (SECYT), Národní rady pro vědeckotechnický výzkum (CONICET) a ministerstva kultury, jejichž účast
byla od počátku zásadní, stejně jako podíl našich vyskoých škol, vědeckovýzkumných institucí, našich podnikatelů,
umělců a osobností naší kultury.

