„Mokslo sriubos” veiklos ir finansinė ataskaita 2019 m.
2019 m. vykdėme Europos kosmoso agentūros (ESA) remiamą projektą „Promotion of
Space Science and Technologies for the Youth“. Taip pat, su astrofiziku dr. Kastyčiu Zubovu
pradėjome įrašinėti kosmoso aktualijų naujienų podkastą „Visiškas kosmosas”. O eteryje debiutavo
fizikė Mažena Mackoit Sinkevičienė su rubrika „Fizika prie kavos”!

2019 metais sukūrėme 27 pažintines „Mokslo sriubos” laidas:
•

Ignalinos AE radiacijos kontrolė (nr. 153)

•

Mokslinė ekspedicija Baltijos jūroje (nr. 154)

•

Apie Merkurijaus tyrimus (nr. 155)

•

Kodėl buvo uždaryta Ignalinos atominė elektrinė? (nr. 156)

•

Kaip susirasti antrą pusę? (nr. 157)

•

Apie žvaigždžių tyrimus (nr. 158)

•

Apie povandeninę archeologiją (nr. 159)

•

Kaip buvo statomas SGD terminalas? (nr. 160)

•

Apie žvaigždes ir aplink jas skriejančias egzoplanetas (nr. 161)

•

Kaip buvo paleistas SGD terminalas? (nr. 162)

•

Lietuviai kuria kvantinį jutiklį (interviu su Mažena Mackoit Sinkevičiene) (nr. 163)

•

Lazeriai kosmose (1 dalis) (nr. 164)

•

SGD terminale palaikomas -160 laipsnių šaltis (nr. 165)

•

Kosminės šiukšlės ir kelionės į kitas žvaigždes (nr. 166)

•

Apie plokščios Žemės sąmokslo teoriją (nr. 167)

•

Apie keleivinius lėktuvus ir jų remontą (nr. 168)

•

Ką Vokietijos kosmoso agentūroje veikia lietuvis? (nr. 169)

•

Apie lėktuvų variklius (nr. 170)

•

Kokia Lietuvai nauda iš kosmoso? (nr. 171)

•

Kodėl prieš 50 metų žmonės skrido į Mėnulį? (nr. 172)

•

JAV Saturn V ir sovietų N1 raketos (nr. 173)

•

Kaip veikia SGD laivas-saugykla „Independence“? (nr. 174)

•

Apie keleivinių lėktuvų remontą (nr. 175)

•

Kaip Apollo astronautai įveikė Van Aleno žiedus? (nr. 176)

•

Žmogaus ir kompiuterio sąsaja (nr. 177)

•

VU rektoriaus mintys apie švietimą (nr. 178)

•

Apie fejerverkus (nr. 179)

Kūrėme šias rubrikas:
•

„Virusų amžius”

•

„Fizika prie kavos”

•

„Kelionė į kvantinį pasaulį”

•

„Klausimas astronautui”

•

„Labdien, Latvija”

•

„Moterys moksle”

•

„Piliečių mokslas”

•

„Mikropasaulis”

•

„Žvaigždynai”

•

„Įdomioji inžinerija”

•

„Įdomieji eksperimentai”

Taip pat, įrašėme 16 „Visiškas kosmosas” epizodų, 22 podkastus, tiesiogiai transliavome robotų
varžybas „Robotų intelektas 2019”, filmavome reportažus (net Dubajuje). Visa tai rasite mūsų
YouTube kanale www.youtube.com/user/mokslosriuba/videos

Mūsų YouTube kanalo žiūrimumas 2019 m.:

„Mokslo sriubą” rodė bei viešino LRT Plius, Lrt.lt, Delfi.lt, 15min.lt/mokslasit, Technologijos.lt,
Init TV, Anykščių kabelinė televizija ir internetas, Šiaulių televizija, Mažeikių regioninė televizija
Roventa ir kiti.
Mūsų „Facebook“ paskyroje be mokslo ir technologijų naujienų, viešinome daugybę kosmines
misijas pristatančių žinučių. Jau turime daugiau nei 25 800 draugų (23 400 – 2017 m.).
https://www.facebook.com/MoksloSriuba

Kartu su Konstanta.lt organizavome tradicinį mokslo populiarinimo rašinių konkursą. Sulaukėme
16 rašinių http://mokslosriuba.lt/kartumesgalime/mokslo-populiarinimo-konkurso-nugaletojai-5/
Vykome į mokyklas ir moksleiviams pasakojome apie kosmosą, organizavome „Café Scientifique“
renginius, pristatėme mūsų veiklą vasaros festivaliuose.

„Mokslo sriubos” finansai
Gautos lėšos:
• Žiūrovai parėmė 1496 EUR;
• Gavome 7434 EUR 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos;
• Įmonė „Narbutas“ parėmė 700 EUR;
• Projektas „Mokslo populiarinimo laidos jaunimui“. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas skyrė 6000 EUR.
• Projektas „Promotion of Space Science and Technologies for the Youth“. Europos kosmoso
agentūra (ESA) skyrė 30000 EUR.
Suma: 45 630 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: 57545 EUR;
• Filmavimo ir montavimo paslaugos: 16007 EUR;
• Įrangos, medžiagų pirkimas: 1537 EUR;
• Reklamos paslaugos: 766 EUR;
• Kitos paslaugos (transportas, maitinimas, ryšiai ir kt.): 2742 EUR.
Iš viso: 78 597 EUR.
Labai dėkojame mūsų rėmėjams – žiūrovams, organizacijoms, įmonėms ♥.
Didelis ačiū už suteiktą finansinę paramą įmonei „Narbutas“ ♥.
Ačiū parėmusiems prekėmis ir paslaugomis ♥. Dėkojame Vilniaus universitetui, VU SA FF, VU FF
SMD, „Technarium“, Lietuvos etnokosmologijos muziejui, „Softex Baltic“, kino teatrui „Pasaka“,
„Iliustruotasis mokslas“, „X Pramogos“, „Snow Arena“, leidyklai „Vaga“.
„Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien – utopija, rytoj – kūnas ir
kraujas.“ Viktoras Hugo
Investuokite į Mokslo sriubos TV ir mes populiarinsim mokslą ryškiau!

