„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2015 m.
Baltijos pažangių technologijų institutas
Sukūrėme 16 pažintinių „Mokslo sriubos” laidų:
•

Apie antibiotikus (nr. 49);

•

Apie propagandą (nr. 50);

•

Apie lietuviškus lazerius (nr. 51);

•

Už kiek galima nusipirkti bakalauro diplomą? (nr. 52);

•

Apie šiuolaikinį maistą (nr. 53);

•

Apie skiepus (nr. 54);

•

Apie archeologiją (nr. 55);

•

Kaip įveikti skurdą ir išmaitinti žmoniją? (nr. 56);

•

Apie legendinį „Hubble“ kosminį teleskopą (nr. 57);

•

Apie robotus ir dirbtinį intelektą (nr. 58);

•

Kaip veikia televizija? (nr. 59);

•

Lietuvos kosminiai palydovai. Misija į Mėnulio orbitą ir Lituanica SAT-2 (nr. 60);

•

Apie automobilių kamščius ir ateities transportą (nr. 61);

•

Apie atliekų rūšiavimą (nr. 62);

•

Kaip tiesiamas geležinkelio kelias? (nr. 63);

•

Apie grožį ir makiažą (nr. 64).

Laidas galite peržiūrėti www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos

Vidutinis vienos laidos peržiūrų skaičius yra apie 25 000. „Mokslo sriubą” rodo: LRT Kultūra,
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 ir kiti.
Populiariname mokslą „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/LaidaMoksloSriuba. Vidutiniškai
per dieną parašome 2 žinutes. Jau turime apie 9 500 draugų :)
Kuriame mokslo populiarinimo plakatus. Juos galite peržiūrėti www.mokslosriuba.lt galerijoje.
Suorganizavome pirmąjį viešą „Mokslo sriubos” protmūšį!
Didelis ačiū Mokslo sriubos rėmėjams. Kartu mes galime daugiau!

NASA medžiaga
Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 1384 EUR;
• Gavome 1416 EUR 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Bayer“ parėmė 1500 EUR;
• Paramos programa Geridarbai.lt skyrė 1500 EUR;
•

Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 1000
EUR paramą;

•

Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas skyrė 4000 EUR;

Suma: 10 800 EUR.
Taip pat, laidų kūrimui finansavimą skyrė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Deja,
pagal sutartį ši suma yra konfidenciali ir jos nurodyti negalime.

Išlaidos:
•
•
•
•
•

Darbo užmokestis: 8280 EUR;
Filmavimo ir montavimo paslaugos: 4977 EUR;
Įrangos nuoma: 334 EUR;
Įrangos, medžiagų pirkimas: 1752 EUR;
Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai, spauda, reklama ir kt.): 1131 EUR.

Iš viso: 16 474 EUR.
Ačiū visiems mūsų rėmėjams! Didelis ačiū įmonei „Bayer“!
Ačiū parėmusiems prekėmis ir paslaugomis: VU, „Softex Baltic“, Printshop.lt, leidyklai „Šviesa“,
Host1plus.lt, Skypic.lt, Nepabexit.lt, Vilniaus kameriniam teatrui.
Siekiame tobulėti ir augti. Sugalvojome Mokslo sriubos TV idėją. Kiekvienas komandos narys gali
kurti savo reportažus, rubrikas, laideles. Ieškome autorių, norinčių kurti mokslo populiarinimo
filmukus.
Siekiame susikurti stabilias darbo vietas. Šiuo metu Mokslo sriuboje dirba vienas darbuotojas ir
laidą padeda montuoti laisvai samdomas specialistas. Savanorių komandą sudaro apie 50 savanorių.
Mūsų vizija – Mokslo sriubos rodymas per LRT 1 kanalą. Siekiame mokslu sudominti plačiąją
visuomenę!

