
Bases del concurs «Haiku: Explica la ciència en un instant»

Objecte del concurs

La representació del CSIC a les Illes Balears celebra el Dia Mundial de la

Poesia (21 de març) organitzant un concurs de micropoemes científics amb

el format de haiku (un tipus de poesia japonesa) a través de Facebook,

Twitter i Instagram.

Aquesta vegada, proposam que els participants enviïn haikus. El haiku és

un tipus de poema molt curt que prové del Japó i que està molt lligat a la

natura. Aquesta tria és perquè el Dia Mundial de la Poesia coincideix

també amb el Dia Internacional dels Boscos.

El tret més distintiu d'un haiku és la forma: s'escriu en tres versos sense

rima, de cinc, set i cinc síl·labes, respectivament. No obstant això, aquesta

mètrica és flexible, ja que es poden escriure haikus que tinguin un nombre

de síl·labes lleugerament diferent.

Procediment i termini per participar-hi

El concurs romandrà obert durant deu dies: del 14 de març al 24 de març

(hora espanyola peninsular), ambdós inclosos, i es desenvoluparà

exclusivament a través de les xarxes socials de la Representació del CSIC a

les Illes Balears (Facebook, Twitter i Instagram). Per participar-hi, cal seguir

el compte @CSICBalears.



● Forma de participar-hi: enviau el haiku en català o castellà a través de

les nostres xarxes socials per comentari o missatge directe. També el

podeu enviar a la nostra adreça de correu (d-baleares@csic.es). El

poema o haiku ha de ser propi, únic i original, no publicat amb

anterioritat, relacionat d'alguna manera amb la ciència, la

investigació científica, l'ofici d'investigador, els avenços, els dilemes,

la importància de la ciència, etc.

Cada seguidor del @CSICBalears hi podrà participar amb un sol haiku

(poema).

Només per concursar-hi, la persona participant declara que és responsable

de l’autoria. En participar-hi, s'autoritza la comunicació, exhibició i difusió

dels haikus per a la representació del CSIC a les Illes Balears a través dels

seus portals web, xarxes socials o en qualsevol altre format/material

desenvolupat pel CSIC sense ànim de lucre, i , sempre que es pugui,

esmentant el compte de la xarxa social de l’autor.

Selecció i premis

Un jurat format per personal de la representació del CSIC a les Illes Balears

seleccionarà tres haikus. Se’n valorarà la creativitat, originalitat, qualitat

literària i adequació al tema plantejat (la ciència i la tecnologia).

Els premis consistiran en lots de llibres editats pel CSIC.

El jurat podrà declarar el premi desert o reduir el nombre de premiats, si ho

considera oportú. També en podrà triar més de tres, però només rebran

premi els tres millors.

La decisió es farà pública com a màxim una setmana després que expiri el

termini de participació. Es difondrà a través del web de la Representació

del CSIC a les Illes Balears i les xarxes socials del @CSICBalears. Es



contactarà amb els guardonats a través de MD (missatge directe a

Instagram, Twitter i Facebook) o per correu electrònic per concretar

l'adreça d'enviament del premi corresponent. Hi poden participar persones

de tot el món, però les guanyadores hauran d'aportar una adreça

d'enviament d'Espanya. En cap cas no hi haurà remuneració econòmica.

Participar-hi implica acceptar aquestes condicions. La interpretació de les

bases, així com qualsevol decisió referida al concurs, correspon a

l’organització.


