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Japońskie Noble przyznane
Inżynier elektronik Robert Heath Dennard, genetyk Masatohi Nei oraz muzyk jazzowy Cecil
Taylor zostali tegorocznymi laureatami Kyoto Prize – najbardziej prestiżowej japońskiej
nagrody przyznawanej wybitnym ludziom nauki i kultury.
Japońskie Noble są wręczane w trzech kategoriach: nauka, technologia oraz sztuka
i filozofia. Laureatów wybiera komitet złożony z czołowych japońskich naukowców
i twórców.
Robert Heath Dennard został uhonorowany za stworzenie pamięci DRAM
(półprzewodnikowej pamięci ulotnej). Jego wynalazek, opracowany w drugiej połowie lat
60-tych, zrewolucjonizował współczesną elektronikę użytkową i umożliwił dynamiczny
rozwój informatyki i telekomunikacji.
Profesor Masatoshi Nei otrzymał nagrodę za stworzenie zróżnicowanych metod
statystycznych, które pozwalają na analizę danych genetycznych w kontekście teorii
ewolucji. Jego badania przyczyniły się do rozwoju ewolucyjnej biologii molekularnej, jak
również innych obszarów nauki, m.in. ekologii.
Komitet docenił także 84-letniego muzyka, kompozytora i poetę Cecila Taylora –
innowacyjnego jazzmana, który rozwinął możliwości improwizacji fortepianowej.
10 listopada 2013 roku, na uroczystej gali w Kioto, laureaci otrzymają medale wykonane z
20-karatowego złota oraz czeki opiewające na 50 milionów jenów (około 500 tys. dolarów).
Nagroda Kyoto Prize została ufundowana w 1984 roku przez Kazuo Inamori – twórcę i
wieloletniego prezesa zarządu Kyocera Corporation – wiodącego producenta nowoczesnej
ceramiki, komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu
biurowego. W przyszłym roku Kyocera będzie świętować 55. urodziny.
Wolą fundatora Kyoto Prize jest uhonorowanie osób, których osiągnięcia znacząco
przyczyniają się do kulturalnego, naukowego i duchowego rozwoju ludzkości. W gronie
„japońskich noblistów” znalazło się dwóch Polaków: reżyser Andrzej Wajda (laureat z 1987
roku) oraz kompozytor Witold Lutosławski, który otrzymał Kyoto Prize w 1993 roku.

Przedstawicielem Kyocera w Polsce jest ARCUS SA – jeden z największych na polskim rynku
dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.
ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems SA dostarczają również kompleksowe
rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji
rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w
skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do
największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży
telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi i logistyczni oraz administracja publiczna na
szczeblu centralnym i lokalnym.
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O KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
KYOCERA Document Solutions jest jednym z wiodących na świecie dostawców rozwiązań z zakresu
zarządzaniem dokumentami. Zakres produktów i usług firmy obejmuje drukarki ECOSYS, niezawodne
urządzenia wielofunkcyjne, wysokiej jakości materiały eksploatacyjne i szeroki zakres rozwiązań
programowych i Managed Services Document (MDS). Oferta KYOCERA Document Solutions zawiera
innowacyjne produkty z komponentami o długiej żywotności. Ich użytkownicy korzystają z niskiego
całkowitego kosztu posiadania (TCO) rozwiązań oraz wysokiej wydajności w każdym miejscu pracy. Oferta
rozwiązań i usługi Managed Document Services umożliwiają klientom zmniejszenie kosztów, pozytywny wpływ
na środowisko oraz poprawę efektywności i niezawodności procesów biznesowych w tym samym czasie.
Więcej informacji na stronie: www.kyoceradocumentsolutions.pl.
KYOCERA Document Solutions Inc. jest spółką zależną firmy Kyocera Corporation, która w 2009 roku
obchodziła swoją 50. rocznicę. Zajmująca 492 miejsce na liście 2000 największych światowych firm
notowanych na giełdzie magazynu Forbes, Kyocera jest wiodącym producentem nowoczesnej ceramiki,
komponentów elektronicznych, ogniw słonecznych i elektronicznego sprzętu biurowego. Długoterminową
strategią wzrostu KYOCERA są działania wspierające sektory telekomunikacji, przetwarzanie informacji,
ochrony środowiska oraz poprawy jakości życia.
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