VSEBINSKO IN FINANČNO POROČIL ZA LETO 2016

AKTIVNOSTI


Kot uvodni dogodek v četrto sezono poljudnoznanstvenih predavanj (2016) smo v sodelovanju s Slovenskim društvom za laboratorijske živali (SDLŽ) organizirali okroglo mizo »Laboratorijske živali v raziskavah – nuja ali nepotrebno razkošje?« (Atrij ZRC SAZU, 31. marec 2016).



7. in 8. cikel javnih poljudnoznanstvenih predavanj (14 dogodkov) sta potekala v Kavarni
Union od 7. aprila do 23. junija in od 5. oktobra do 16. novembra 2016.



28. septembra smo v Kavarni Union organizirali prvi slovenski znanstveni slam, na katerem se
je predstavilo 11 raziskovalcev na začetku kariere.



Organizirali smo predstavitev treh sklopov dosežkov »Odlični v znanosti« (3 dogodki) v Kavarni Union.



Uvedli smo novo serijo predavanj v Knjigarni Konzorcij »Znanost med knjigami«, kjer so dogodki potekali enkrat mesečno. V letu 2016 so bili izvedeni trije.



V sodelovanju s Centrom za elektronsko mikroskopijo in mikroanalizo smo izvedli natečaj za
najboljšo idejo v elektronski mikroskopiji.



Udeležili smo se kariernega sejma za biotehnologe, mikrobiologe in biologe, ki je potekal 1. 6.
2016, na dekanatu Biotehniške fakultete in predstavili projekt ZnC.



Sodelovali smo pri organiziranju Študentske konference na Mednarodni podiplomski šoli
Jožefa Stefana. Za prijavljene študente smo organizirali pripravljalno delavnico, na katerih so
se z novinarji posvetovali, kako pripraviti zanimivo kratko predstavitev znanstvenega dela. Za
najboljšo predstavitev (pič) smo podelili Satenino nagrado »Znanost pred mikrofonom«.
Razpis za to nagrado je odprt do nadaljnjega, namenjen pa je spodbujanju mladih k čim bolj
jasnemu poročanju.



Objavili smo 21 blogov o znanosti (http://www.znanostnacesti.si/blog.aspx)



Projekt ZnC smo predstavili na Dnevu odprtih vrat na Institutu »Jožef Stefan«.



Na družbenih omrežjih Facebook in Twitter smo objavljali znanstvene novice, najave dogodkov in dosežke slovenskih in tujih znanstvenikov.



Dopolnjevali smo spletno zbirko povezav »Kje se še govori o znanosti?«



Četrto leto delovanja Znanosti na cesti smo zaključili s srečanjem ustvarjalcev Znanosti na
cesti, torej ekipe, moderatorjev/novinarjev, vabljenih predavateljev in članov društva Satena.

ODZIVI

Zastavljeni cilji so bili doseženi in preseženi. Zanimanje za poljudnoznanstvena predavanja v Kavarni
Union je naraslo, zato smo za znanstveni slam in celoten 8. cikel uvedli brezplačne vstopnice
(Eventbrite). Za večino dogodkov se je prijavilo precej več potencialnih obiskovalcev, kot je bilo prostih mest, večinoma nad 150.
Podatki za dogodke v l. 2016 kažejo skupno 1340 ogledov na portalu Videolectures.net, od tega 340
ogledov posnetka slama. V podkastu je doslej zabeleženih 8400 prenosov (skupno).
Videolectures

Podkast

7. in 8. cikel ZnC

990

3534

Znanstveni slam

340

269

Odlični v znanosti

82

593

Znanost med knjigami (ZmK)

-

922

Po podatkih Google Analytics je imela spletna stran www.znanostnacesti.si do konca leta 2016
87.000 obiskov (pred enim letom 31.000). Najbolj je obiskan arhiv preteklih dogodkov, veliko pozornost pa sta pritegnila tudi blog in podkast. Obiskovalci so enakovredno porazdeljeni po spolu (46% Ž
in 54 % M), več kot polovica obiskovalcev je mlajših od 35 let (18-24 let: 27 %, 25-34 let: 33 %). Večina ogledov je zabeleženih iz Slovenije, sledijo Nemčija (296), ZDA (288), Hrvaška (259), Avstrija (180),
VB (145), Švica (141) itd.
PROJEKTNA SKUPINA
Ekipa Znanost na cesti je ob koncu leta 2016 štela 11 sodelavcev:
dr. Saša Novak (koordinatorka)
dr. Anže Abram, Institut "Jožef Stefan"
Gabrijela Hladnik, D-Labs
dr. Petra Jenuš, Institut "Jožef Stefan"
dr. Andraž Kocjan, Institut "Jožef Stefan"
Majda Pavlin, Institut "Jožef Stefan"

Andreja Šestan, Institut "Jožef Stefan"
Martin Topole, Inštitut za materiale in tehnologije
dr. Janez Zavašnik, Institut "Jožef Stefan"
dr. Kristina Žagar Soderžnik, Institut "Jožef Stefan"
Renata Dacinger, TV Slovenija (svetovalka)
V posameznih aktivnostih so v letu 2016 kot moderatorji sodelovali:
Renata Dacinger, TV Slovanija
Maja Ratej, Val 202
Matej Praprotnik, Val 202
Nataša Ivanuš Čuček, TV Slovenija
Lenart J. Kučić, DELO
Slavko Jerič, RTV Slovenija
Anja Čuček, TV Slovenija
Andrej Stare, RTV Slovenija
Matic Jerman, samostojni novinar
in Aleš Novak, stand up komik

Finančni obračun
ODHODKI
Kategorija

strošek (v EUR)

Produkcijski stroški (snemanje, obdelava in objava video posnetkov 3.542,88
in podkastov)
Najem, organizacija dogodkov, izobraževanj, najem in postavitve 710,1
prostorov
Vzdrževanje spletne strani, gostovanje

600

Plače in drugi stroški dela zaposlenih

0

Prevozni stroški in dnevnice

0

Stroški zunanjih izvajalcev (organiziranje in promoviranje dogodkov, 2.660,62
urejanje spletnih mest, oblikovanje, fotografiranje, itd. )
Nakup osnovnega materiala za izvedbo promocijske aktivnosti (ma- 1.020,34
jice, priponke, baloni, helij, droben material)
Nagrade za znanstveni slam, natečaje, nagrada 'Znanost pred mikro- 933,33
fonom'
SKUPAJ

9.467,27

PRIHODKI
ARRS (MU-PROM/2016-052)

6.000

Sponzorstvo, donacija: FMF, Ustna medicina

2.800

Sredstva društva SATENA

667,27

skupaj

9.467,27

Drugi podporniki: Institut »Jožef Stefan«, Kavarna Union, Mladinska knjiga.

Ljubljana, 17.2.2017

Saša Novak

