„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2013 m.
Baltijos pažangių technologijų institutas
Sukūrėme 15 švietėjiškų „Mokslo sriubos” laidų:
• Robotų eros pradžia (nr. 16);
• Apie Tarptautinę kosminę stotį (2 dalis) (nr. 17);
• Apie meilės robotus (nr. 18);
• Apie virusus, bakterijas ir mūsų imunitetą (nr. 19);
• Apie Saulę ir geomagnetines audras (nr. 20);
• Apie mūsų DNR (nr. 21);
• Apie atvirą prieigą (nr. 22);
• Apie skrydį už Saulės sistemos ribų (Voyager zondai) (nr. 23);
• Apie kelionę į kitas žvaigždes (nr. 24);
• Apie lietuviškus kosmoso palydovus (1 dalis) (nr. 25);
• Apie lietuviškus kosmoso palydovus (2 dalis) (nr. 26);
• Apie skalūnų dujas ir skalūnų naftą (nr. 27);
• Apie kompiuterius zombius (nr. 28);
• Apie garsą ir muziką (nr. 29);
• Apie maisto trūkumą pasaulyje (nr. 30).
Laidas galima peržiūrėti www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos.
Vidutinis vienos laidos peržiūrų skaičius apie 15000. „Mokslo sriubą” taip pat rodo: DelfiTV,
15min.lt/mokslasit, Tv.lrytas.lt, Technologijos.lt, Tv3play.lt, Init TV, Cgates video katalogas,
Anykščių kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių televizija, Mažeikių regioninė televizija Roventa,
Panevėžio regioninė televizija Pan TV, KTU KobraTV ir kiti.
Populiariname mokslą mūsų „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/LaidaMoksloSriuba.
Vidutiniškai 1 žinutė į dieną.
Dalyvavome „Kūrybinių partnerysčių“ projekte. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinėje
mokykloje su 7-8 klasių mokiniais kūrėme įdomius mokomuosius filmukus matematikos, fizikos
temomis www.youtube.com/JungenuTV. Darbo užmokestis 9399 Lt.
Dalyvavome privačių organizacijų, vykdančių mokslinius tyrimus, asociacijos „SCIENTIA
LIBERA“ rengiamose ekskursijoje „Pažintinės ekskursijos po Lietuvos aukštųjų technologijų
įmones ir laboratorijas“. Su studentais aplankėme įmonių „Brolis Semiconductors“, „Rubedo
sistemos“, „Precizika-MET SC“, „Vittamed Technologijos“ ir „Biotechpharma“ mokslininkus.
Organizavome mokslo populiarinimo klipų kūrybines dirbtuves. Sukurtus klipus rodėme „Mokslo
sriubos” laidose. Vilniaus miesto savivaldybė dirbtuvėms skyrė 1000 Lt.
ES programai „Veiklus jaunimas“ parašėme projektą „Mokslo populiarinimo laidų apie Lietuvos
mokslininkų darbus kūrimas“. Projektas patvirtintas ir įgyvendinimui skirta 4390 EUR subsidija.
Šiuo metu džiaugsmingai kuriame laidas.
Kartu su portalu Technologijos.lt ir astronomijos populiarinimo blogu Konstanta.lt suorganizavome
mokslo populiarinimo rašinių konkursą.
Sukūrėme 9 mokslo populiarinimo plakatus. Juos galima peržiūrėti mūsų interneto svetainės
www.mokslosriuba.lt galerijoje.

Gautos lėšos:
• Suorganizavome akciją „Kiekvienas gali būti MOKSLO SRIUBOS generaliniu rėmėju!“.
Žiūrovai parėmė 1796 Lt;
• Gavome 6481 Lt 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 10358 Lt;
• Projektas „Kūrybinės partnerystės“: 9399 Lt;
• Projektas „Mokslo populiarinimo klipų kūrybinės dirbtuvės“: 1000 Lt;
• Projektas „Mokslo populiarinimo laidų apie Lietuvos mokslininkų darbus kūrimas“:
12126,23 Lt (80%).
Iš viso: 37237,23 Lt.
Išlaidos:
• Darbo užmokestis: 10264,44 Lt;
• Įrangos pirkimas: 3972,79 Lt;
• Įrangos nuoma: 3772,56 Lt;
• Patalpų nuoma: 1375 Lt;
• Kitos paslaugos (mokymai, transportas, maitinimas, ryšiai, spauda ir kt.): 4858,94 Lt.
Iš viso: 24243,73 Lt.
Šiuo metu „Mokslo sriuboje” dirba vienas darbuotojas. Savanorių komandą sudaro apie 30 žmonių.
Ačiū visiems rėmėjams: žiūrovams, įmonėms „Bayer“, „Softex Baltic“, „ACME Europe“!
Siekiame tobulėti ir augti. Siekiame „Mokslo sriubą” rodyti masinėje TV ir pasiekti didesnę
auditoriją. Pagrindinis iššūkis yra žmogiškieji ištekliai. Ieškome aktyvių savanorių. Kartu mes
galime daugiau!

