Kolme minuti loengute konkurss 2019
IV TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED
12. oktoober 2018

Tegevust toetab TeaMe+ ja Euroopa Liidu regionaalarengu fond

Info ja tingimused
KOLME MINUTI PIKKUSTE LOENGUTE KONKURSS 2019 TEADUSE POPULARISEERIMISE PRAKTLISED KURSUSED IV
jätkab kolm aastat tagasi alustatud traditsiooni ning on mõeldud Eesti
avalik-õiguslike ülikoolide ja teadusasutuste (vt nimekirja lk 3)
doktorantide ja noorteadlaste teadus-kommunikatsiooni praktiliseks
kogemusõppeks ning nende teadustegevuse tutvustamiseks võimalikult
laiale publikule.
Konkursi pidulik finaal-galaõhtu toimub reedel, 8. veebruaril 2019
(kellaaeg täpsustub) teaduste akadeemia saalis (Kohtu tn 6 Toompeal).
ERR Novaator teeb veebi otseülekande. Konkursi auhinnaks on viie
võiduloengu jõudmine ETV eetrisse. Võitjatega asuvad tööle
professionaalsed video- ja filmiinimesed ning mõne kuu vältel tehakse
tihedas ühistöös nende loengutest 3-minuti pikkune teadusfilm. Viis
võidutööd jõuavad Eesti Televisiooni saatesse Terevisiooni, kus rahvas
hääletab nende seast oma lemmiku.
Lisaks teadusfilmidele kirjastame ka konkursile pääsenud tööd
kogumikus TEADUS KOLME MINUTIGA. Esimene taoline kogumik
ilmus Argo kirjastuse, ERR-i ja Eesti Teaduste Akadeemia koostöös
2017. aastal (2015. ja 2016. aastal kolme minuti loengute konkursi
finaali jõudnud teadlased ja nende tööd, kus loengute tekstide juurest
viivad ruutkoodilingid ka videosalvestisteni ning tööde juurde
kuuluvate helifailide, animatsioonide ja lisamaterjalideni). Raamatu
lisas on esitatud ka mõlema aasta koolitusmaterjalid. 2017. ja 2019.
aasta finalistide loengud koondame uude kogumikku (ilmub 2019
suvel).
Info möödunud aastate konkursside kohta (sh viited galaõhtu
ülekandele ja võiduklippidele, samuti galeriile) leiab akadeemia
kodulehelt: http://www.akadeemia.ee/ (ürituste moodulist). Kõiki
finaali jõudnud lühiloenguid on võimalik järelvaadata akadeemia
YouTube’i kanalis.

Kes võivad konkursil osaleda?
•
•
•
•

Oodatud on avalik-õiguslike ülikoolide ja teadusasutuste tudengid ning
noorteadlased (MA, PhD, Post-doc).
Osalema ootame kuni 35-aastaseid noorteadlasi (võimalikud on nn mõistlikud
erandid).
Finalistidelt ootame üldjuhul monoettekandeid (kollektiivne ettekanne pole
soovitatav).
NB! Reeglid on paindlikud – st võimalikud on hästi põhjendatud erandid
(vajadusel võtke ühendust ja peame nõu).

Mis keeles konkurss toimub?
Konkurss on mõeldud eelkõige eestikeelse teaduse populariseerimiseks ja eesti
teaduskeele edendamiseks (arvestades, et võiduloengud lähevad ETV-s subtiitriteta
eetrisse ning finalistide loengutekstid avaldatakse eestikeelse kogumikuna). Aga samas
– kui on väga tugev muukeelne esitlus, siis me võtame ka selle suure rõõmuga vastu.
Tegevus- ja ajakava
•
TEADUSE POPULARISEERIMISE KURSUSED ja EELKONKURSID
toimuvad ülikoolides ja teadusasutustes neile sobival ajal ja formaadis (eelkonkurssidel
on soovitatav kasutada vahetu füüsilise esitluse formaati, et harjutada võimalikku
otseesinemist finaalis). Ülikoolid ja teadusasutused selekteerivad finaali tarbeks välja
parima(d) esineja(d), kuid soovitavalt mitte üle kolme inimese (vt lk 3).
•
FINALISTIDE ESITAMINE – hiljemalt esmaspäevaks, 26. novembriks 2018
palume
ülikoolidel
ja
teadusasutustel
esitada
e-posti
aadressil:
piret.suurvali@akadeemia.ee järgmised andmed iga finalisti kohta:
o
Finalisti nimi;
o
Osakond ja eriala;
o
Esitluse pealkiri ja materjalid;
o
500-tähemärgiline (enese)tutvustus;
o
Esitluseks vajalike tehniliste vahendite vajadus;
o
T-särgi number (finalistidel palume kanda T-särke, sest galaõhtu
pidulikkus on pühendatud üksnes teaduslikule sisule ja selle tasemele;
särgid aitavad ka erinevate aastate ettekandeid ühtlustada);
o
Kontaktandmed (taskutelefon ja e-post).
•
Esitlust ilmestavate erinevate atribuutide ja instrumentide, samuti
esitlusprogrammide (PowerPointi) või audio-visuaalse tausta kasutamine on soovitatav.
•
KONKURSI FINAALI TEHNILINE PEAPROOV toimub neljapäeval, 7.
veebruaril 2019. Osavõtt on kohustuslik, et galaõhtu otse-eetris kõik sujuks!!! Kui
tartlastel pole võimalik päev varem kohale tulla, siis on erandjuhul ja eelneval
kokkuleppel võimalik tehnilist proovi teha ka paar tundi enne galaõhtu algust.
•
KONKURSI FINAAL-GALAÕHTU toimub reedel, 8. veebruaril 2019 teaduste
akadeemia saalis. Galaõhtul esinemine peab olema vahetu, st igal esinejal on kohustus
viia läbi oma esitlus füüsiliselt teaduste akadeemia saalis ja otse-eetris veebis. Esitluse
pikkus ei tohi ületada 180 sekundit ehk 3 minutit (võib olla lühem). Žürii valib välja
viis võiduloengut.

•
Pärast finaali ootame iga finalisti esitlusest elektroonilist teksti koos
trükikõlblikus formaadis illustratsioonidega. Materjali kogume eelnevalt, et lõpuks
avaldada kogumikus TEADUS KOLME MINUTIGA (ilmub 2019 hiliskevadel).
•
veebruar-märts ‒ teadusfilmide tootmine.
•
aprill ‒ teadusfilmide esitlus ETV-s (täpsustub).
•
Kolme minuti loengud jäävad veebipõhiselt audio-visuaalse materjalina
järelvaadeldavaks ning ka õppematerjalina kasutatavaks.
Projektis osalevad avalik-õiguslikud ülikoolid ja teadusasutused (tähestikuliselt):
•
Eesti Biokeskus (EBK) (esindusisik dr Mait Metspalu, direktor)
•
Eesti Keele Instituut (EKI) (esindusisik dr Tõnu Tender, direktor)
•
Eesti Kunstiakadeemia (EKA) (esindusisik prof Epp Lankots, teadusprorektor)
•
Eesti Maaülikool (EMÜ) (esindusisik prof Ülle Jaakma, teadusprorektor)
•
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) (esindusisik prof Margus Pärtlas,
õppe- ja teadusprorektor)
•
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) (esindusisik dr Urmas Nagel,
direktor)
•
Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) (esindusisik prof Renno Veinthal,
teadusprorektor)
•
Tallinna Ülikool (TLÜ) (esindusisik prof Katrin Niglas, teadusprorektor)
•
Tartu Ülikool (TÜ) (Kristjan Vassil, teadusprorektor)

KOKKU: 20 finalisti
KONKURSI KURAATOR: Eesti Teaduste Akadeemia
Kohtu 6, 10130 TALLINN
E-post: akadeemia@akadeemia.ee
Tel: +372 644 2129
KONTAKTISIK: Piret Suurväli
Kohtu 6, 10130 TALLINN
E-post: piret.suurvali@akadeemia.ee
Tel: +372 5048219
KOOSTÖÖPARTNER: Eesti Rahvusringhääling
TOETAJAD: TeaMe+ ja Euroopa Liidu regionaalarengu fond

Head ettevalmistust!
Piret Suurväli

