POROČILO ZA LETO 2021

OSNOVNI PODATKI
Znanost na cesti, zavod za promocijo znanosti, Ljubljana (ZnC)
Angleško ime: Science on the Street, Institute for the Promotion of Science
Sedež: Teslova 30, 1000 Ljubljana
Ustanovljen: 12. 7. 2017 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. 2017/26176
Status: Neprofitna organizacija v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti – sklep MIZŠ 17.6.2020
št. 0140-187/2019/17
Spletna stran: www.znc.si
e-pošta: info@znc.si

NAMEN IN CILJI
Zavod 'Znanost na cesti, zavod za promocijo znanosti' opravlja dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti,
kulture ter drugih dejavnosti. Cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. Glavna dejavnost zavoda je
promocija znanosti in obveščanje širše javnosti o znanstvenih raziskavah in dosežkih. Med poglavitne dejavnosti
zavoda spada organiziranje javnih poljudnoznanstvenih in strokovnih predavanj ter drugih izobraževalnih
dogodkov za vse starostne skupine. Preko različnih promocijskih dejavnosti prispeva k zavedanju pomena
znanosti za gospodarstvo in družbo.
AKTIVNOSTI V LETU 20 21
Zaradi ukrepov proti covidu-19 smo del predavanj izvedli v živo in preko spleta iz Atrija ZRC ter Knjižnice v
Kranju.
1.

Skodelica znanosti - Javna poljudnoznanstvena pogovorna predavanja (brezplačne vstopnice):
Poleg ZRC SAZU smo letos sodelovali tudi z Univerzo v Novi Gorici. V sklopu Skodelice znanosti smo tako
organizirali 8 predavanj, od tega jih je bilo 7 v sodelovanju z ZRC SAZU in eno v sodelovanju z UnG. Vsa
predavanja smo prenašali tudi v živo preko našega Youtube kanala.
https://znc.si/dogodki/skodelica-znanosti/

2.

Znanost med knjigami: Osem javnih poljudnoznanstvenih pogovornih predavanj smo izvedli v Mestni
knjižnjici Kranj ter v živo prenašali preko našega Youtube kanala.
https://znc.si/dogodki/znanost-med-knjigami/

3.

Znanstveni slam - tekmovanje raziskovalcev v kratkih predstavitvah svojih raziskovalnih tematik.
V letu 2021 smo organizirali dva znanstvena slama. Prvi je bil v sodelovanju z Univerzo iz Estern Piedmont
iz Novare v Italiji. Nastopilo je 9 raziskovalcev s področja naravoslovnih
znanosti. https://znc.si/dogodki/znanstveni-slam/novara-scuolamed-science-slam/
Drugi slam je bil organiziran v sodelovanju z Univerzo v Mariboru, v sklopu Evropske noči raziskovalcev,
Znanost za vse ZATE. Nastopilo je 5 raziskovalcev s področja naravoslovnih in družboslovnih znanosti.
https://znc.si/dogodki/znanstveni-slam/znanstveni-slam-v-sklopu-evropske-noci-raziskovalcev-2021/

* Zvočni posnetki dogodkov v točkah 1.-3. so objavljeni kot podkasti, predavanja iz niza »Skodelica
znanosti« pa tudi kot video posnetki na portalu Videolectures.net, na YouTube kanalu Znanost na cesti in na
spletni strani https://znc.si.
4.

Blog, nagradni natečaji, objavljanje novic
Objavili smo pet blogov raziskovalcev in 2 nagradna natečaja: »Trajnostna energija« in »Tehnofobija ni za
ženske«, ki teče še v začetku leta 2022. Na družbenih omrežjih Facebook in Twitter smo objavljali in delili
novice o dosežkih znanosti v Sloveniji in tujini ter najave dogodkov, na Instagramu pa utrinke iz ozadja.

5.

Delavnice in ostali dogodki:
 Na ponovno povabilo organizacij EIT Raw materials in JA Slovenija (Zavod za spodbujanje podjetnosti
mladih) smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi Inovacijskega kampa 2021. Na njem je sodelovalo 137
dijakov z 17 gimnazij in srednjih šol iz vse Slovenije.
 V sodelovanju z Univerzo v Mariboru, v sklopu Evropske noči raziskovalcev, Znanost za vse ZATE, smo
organizirali 4-dnevno delavnico z naslovom »Komuniciranje znanosti« in pripravili zapiske predavanj v
obliki brošure.
 V sodelovanju z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKA) smo se v oktobru udeležili Zotkinih
dnevov odprtih vrat in v novembru festivala IZUM.
 V sodelovanju z Društvom jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) smo organizirali Kviz o jedrski energiji.

6.

Projekti:
 Sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih
dosežkov v letu 2021; Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, pog. št. 1000-213852.
 Projekt z MIZŠ RS »Center znanosti« pog. št. CZPROG-38-2021, nosilec projekta je Zavod 404.
Projekti v teku:
 FLAMIN-GO – From pathobiology to synovia on chip: driving rheumatoid arthritis to the precision
medicine goal (FLAMIN-GO) - GA number 953121, H2020 Research and Innovation Actions – RIA-LS.
 PREMUROSA - Precision medicine for musculoskeletal regeneration, prosthetics, and active ageing -GA
number 860462, Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Innovative Training Networks –H2020-MSCAITN-2019.

DOSEŽENI CILJI




Navkljub pandemiji smo organizirali 16 poljudnoznanstvenih predavanj.
Ogled predavanj preko spleta je bil množičen, tista, ki so bila pred živo publiko (v času med pandemijo
in med sprostitvami ukrepov), pa so bila zapolnjena do dovoljenih kapacitet.
ZnC podcasti beležijo v povprečju 250 prenosov na teden (>13.000 na leto). Najbolj poslušano
lanskoletno predavanje je bilo »Droge med mladostniki« prof. dr. Ester Heath (IJS) in Andreje Drev
(NIJZ). Tri celokupno najbolj poslušana predavanja so: »Opazovanje črnih lukenj v vesolju« prof. dr.
Tomaža Zwitterja (UL), »Znanstveni slam 2019 - Cutting Edge« ter »Fuzijska elektrarna: strma pot
tehnoloških presežkov« dr. Boštjana Končarja (IJS).



Spletno stran znc.si je v letu 2021 obiskalo skoraj 16.000 obiskovalcev in je imela preko 28.000 ogledov, kar
je približno enako število kot prejšnje leto.



Število sledilcev na Facebooku je do konca l.2021 doseglo 5002. V letu 2021 so imele objave na Facebooku
skoraj 260.000 obiskovalcev. Največji doseg (28.000) je imela objava dogodka "Potresna ogroženost stavb v
Sloveniji".
Ob koncu leta 2021 je bilo na YouTube kanalu 413 naročnikov, kar je za 127 več kot lansko leto.
Zabeleženih je bilo 36.000 ogledov predavanj. Največ ogledov (3.838) je bil deležen posnetek predavanja
»Bliskovit razvoj cepiv proti novemu koronavirusu SARS-CoV-2«, sledil pa mu je posnetek »Koronavirus in
teorije zarot« z 2902 ogledi.



Odziv ciljne javnosti nakazuje, da je zanimanje za znanost in njeno razumevanje v porastu. Največji doseg so
imela predavanja, ki so se navezovala na trenutno pandemijo ter na rešitev težav, ki jih le-ta prinaša. Poleg
širšega zanimanja javnosti za znanost ocenjujemo, da je tudi več poročanja o znanosti v medijih več kot v
preteklosti. Hkrati pa je tudi naša ocena, da projekt ZnC prispeva k boljši povezanosti raziskovalcev in
znanstvenih novinarjev ter tako pripomore k boljšemu in bolj pogostem pokrivanju znanosti v medijih.
NAČRTI ZA LETO 2022
-

Organiziranje javnih poljudnoznanstvenih predavanj, znanstvenih slamov in javnih natečajev, organiziranje
delavnic in okroglih miz, obveščanje javnosti o dosežkih na področju znanosti v Sloveniji in v tujini
Poskusna izvedba dobrodelnega projekta Znanost za mlade
Prijave na javne razpise za pridobivanje sredstev za delovanje zavoda
Pridobivanje sredstev iz drugih virov (donacije dela dohodnine, donacije in sponzorstva organizacij)

Ljubljana, 20. april 2022

