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M IKS TEADUSFOTO VÕ ISTLUS?  
Eestis pole siiani korraldatud võistlust, selgitam aks teadusfoto olukorda. Õ ieti ei teadvustatagi, et 
teadusfoto oleks m idagi spetsiifilist. Aga see on, sest selle tegem ine vajab ka erialaseid teadm isi. 
Fotovõistluse eesm ärgiks on propageerida teadlasi ja teadustegevust. Ergutada teadlasi jäädvustam a 
om a tegevust ka fotodele. Kaasata professionaalseid pildistajaid teadlaste tegem iste jäädvustam isele. 
N äidata, et teadus on üleilm ne nähtus. N ing last not least – teadusfotol on ka om a arhivaarne väärtus.  
 
M IS ON  TEADUSFOTO?  
M eie võistluse kontekstis on teadusfoto selline foto, m illel on kujutatud teadlasi kas siis portreena või 
nende uurim istegevuses, aga ka teadlaste uurim isobjekte. N endeks olgu siis m ikro- või m akroobjektid 
nagu kivistised, kivim id, m ikroorganism id, rakud, haruldaste liikide esindajad jm s. Teadusfoto jäädvustab 
ka katseseadm eid ja neil töötavaid teadlasi. Vaidlusi sem inaridel, konverentsidel, töötubades. M ääravaks 
on erakordsus, olulisus teadusele.  
 
ALALIIGID  
Puuduvad! N ii portreed teadlastest, teaduse objektid, sündm used nendega, teadustööd laboris, 
välitöödel, sem inarides, konverentsidel, kabinettides kajastavad pildid võistlevad kõik ühes kategoorias. 
Toim kond võib aga anda eripreem iaid.  
 
OSALEJAD  
Eesti kodanikud või m uud m oodi Eestiga seotud inim esed. Eriti oodatud on teadlased ise – teavad ju 
nem ad täpsem alt om a objektide erilisust ja ilu, aga ka uurim istöö dünaam ikat. Kõik võistlevad koos, 
vanuserühm i pole. Osalem ine on teaduse auks ja hiilguseks.  
 
ARV 
Igalt autorilt m itte üle 12 foto.  
 
PILDISTAM ISE AEG  
Arvesse lähevad kõik fotod. Kuna tegem ist on esim ese selletaolise võistlusega, siis foto tegem ise aastat 
ei m ääratleta. Foto võib olla ka avaldatud, ent sel juhul vajam e kinnitust autoriõiguse om anikult selle 
kasutam ise õiguse kohta.  
 
M ILLISED  FOTOD  
Slaidid, paberfotod ja digifotod võistlevad kõik koos. M eile võib saata fotosid m istahes kujul, digifotod 
CD -l. Kui võim alik, siis saatke A4 form aadis paberkoopiad. Seletuskirjas tuleb lisada, m illest see foto on 
tehtud.  



 

 

 
TEKSTID  
Iga foto juures on nõutav kuni 2000 tähem ärgi pikkune tekst, kust selgub: m illal, kus pildistatud. Kes ja 
m is on fotol. M is tegevus toim ub. Kui on m ingil m oel erakordne siis peaks seda rõhutam a. 
 
SAATM INE 
Võistlustööd tuleb varustada m ärgusõnaga. Kinnises m ärgusõnaga tähistatud üm brikus lisada andm ed 
autori kohta: nim i, elukoht, e-m aili aadress, telefon. Hea, kui teatate ka om a töökoha või tegevusala.  
Fotod saata hiljem alt 31. jaanuariks 2006Fotod saata hiljem alt 31. jaanuariks 2006Fotod saata hiljem alt 31. jaanuariks 2006Fotod saata hiljem alt 31. jaanuariks 2006 aadressil Teadusteave M TÜTeadusteave M TÜTeadusteave M TÜTeadusteave M TÜ , Saue postkontor, 
nõudm iseni, Kütise 4, Saue 76501, Harjum aa.  
 
HIN DAM INE 
Arvestatakse eelkõige uudsust – pildil kujutatu teaduslikku aktuaalsust, dünaam ikat ja kom positsiooni. 
Lisaks, ent m itte eelkõige, ka tehnilist teostust. Toim konnas on esindaja Teadusteave M TÜst, 
teadlaskonnast, ajakirjandusest ja graafilise disaini valdkonnast.  
 
Õ IGUSED  
Korraldajatele jääb õigus konkursile saadetud töid kasutada om a üritustel, trükistes, näitustel 
fotovõistlust ja teadust propageerivatel eesm ärkidel. M uudel juhtudel m akstakse autorile honorari 
üldistel alustel kokkuleppel autoriga. Võistlustöid ei tagastata.  
 
TOETAJAD  
Teadus- ja Haridusm inisteerium , Keem ilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Eesti G eenikeskus, 
fotoalm anahh Cheese, Raud Publishing Eesti AS, Regio, Overall Eesti AS. N im ekiri täieneb.  
 
AUHIN NAD  
Võitjad kuulutatakse välja 2006.a veebruaris toim uval teadusfoto päeval. Pildistam istöö võim alus m õnes 
teadusasutuses. Väärtteosed. Teadusreisid. Eripreem iad toetajatelt. N im ekiri laieneb.  
 
KORRALDAJA ja LISAIN FO 
Korraldaja on Teadusteave M TÜ Teadusteave M TÜ Teadusteave M TÜ Teadusteave M TÜ . Lisainfo e-m aili aadressitelt; w w w .teadus.ee ja toim etus@ teadus.ee 
või telefonil 5067488 Tiit Hunt. 
 
 


