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ATASKAITA
2017 metais KTU atstovė Valdymo komitete prof. dr. Eglė Butkevičienė dalyvavo 1ame COST veiklos CA15212 “Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam
raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti” Valdymo komiteto posėdyje ir po jo
vykusiuose darbo grupių WG2 ir WG4 susitikimuose:
- 2017 m. spalio mėn. 17 d. Tartu, Estija.
Posėdis prasidėjo Tartu universiteto profesoriaus Urmas Kõljalg ir COST veiklos
koordinatorių Katrin Vohland ir Marisa Ponti sveikinimo kalbomis. Valdymo
komiteto posėdyje pirmiausia aptarti organizaciniai klausimai, pristatyti pokyčiai
COST programoje, patvirtintas praeito posėdžio, kuris vyko Berlyne 2016 m.,
protokolas, aptartas biudžetas ir rezultatai.
Šiuo metu COST veikloje dalyvauja 35 šalys. Paskutinės prisijungusios šalys yra
Kipras, Montenegro ir Liuksemburgas. Kvorumą sudaro 26 šalys, posėdyje dalyvauja
21 šalies atstovai. Todėl visi klausimai, kurie reikalauja balsavimo, bus papildomai
oficialiai priimami papildomu balsavimu internetu Loomio sistemoje.
Laure Kloetzer buvo patvirtinta nauja Darbo grupės WG2 vadove. Darbo grupė WG3
vis dar ieško vadovo. Patvirtintas pirmojo finansavimo laikotarpio biudžetas
(sutaupyta 5684.09 Eurų). Antram finansavimo periodui papildomai skirta 17.500
Eurų. Šis biudžetas bus skirtas padidinti stažuočių (STSM) bei seminarų skaičių.
Toliau šešių darbo grupių koordinatoriai arba juos pavaduojantys atstovai pristatė
darbo grupių nuveiktus darbus ir artimiausius planus.
Pirmoji darbo grupė WG1 užsiima multi-disciplinine piliečių mokslo duomenų
kokybės analize. 2017 m. rugsėjo mėn. Budapešte vyko šios darbo grupės
seminaras, kuriame dalyvavo 14 dalyvių. Ruošiama ataskaita, kurią vėliau
planuojama transformuoti į straipsnį recenzuojamame mokslo žurnale.
Antroji darbo grupė koncentruojasi ties švietimo klausimais. 2017 m. birželio mėn.
Lisabonoje vyko šios darbo grupės seminaras, kuriame dalyvavo 14 dalyvių. Darbo
grupė rengia straipsnį “CS meets education and learning: converting tensions into
synergies”, kurį planuojama publikuoti mokslo žurnale “Citizen Science: Theory and
Practice”. Ruošiamasi seminarui Leysin’e (Šveicarija), planuojama skelbti konkursą
stažuotėms.

Trečiosios darbo grupės WG3 atstovų susitikime nebuvo.
Ketvirtosios darbo grupės WG4 nariai dirba keturiuose pogrupiuose, kurie nagrinėja
suinteresuotųjų pusių identifikavimo ir įsitraukimo, savanorių motyvacijos metaanalizės, savanorių tikslų ir poreikių technologijoms, piliečių dalyvavimo mokslo
projektuose klausimus. Artimiausiu metu planuojamos 3 stažuotės, seminaras apie
savanorių motyvaciją, kuris vyks Vilniuje, ir seminaras apie savanorių tikslus ir
poreikius technologijoms, kuris vyks Londone.
Penktoji darbo grupė WG5 nagrinėja duomenų standartizacijos klausimus. Šios
darbo grupės nariai įsitraukę į meta-duomenų bei tezauro vystymo klausimus.
Šeštoji darbo grupė WG6 užsiima šios COST veiklos rezultatų apibendrinimu ir
sinteze. Buvo organizuotas konkursas logotipui sukurti. Šiuo metu jau yra
finalizuotas ir dabar plačiai naudojamas šios COST veiklos logotipas. Diskutuojama
apie viešinimo ir komunikacijos strategijas. Pateiktas publikavimui vienas
straipsnis. Aptarta knygos idėja.
Po šių pristatymų aptarti kiti klausimai bei vyko Hackathon užsiėmimas ir atskirų
darbo grupių posėdžiai.
Stažuočių konkursui buvo pateiktos 8 paraiškos ir visos jos buvo patvirtintos.
Aptarti COST veiklos viešinimo klausimai (tinklalapis, skrajutės, kt.). Karel De
Pourcq buvo pasiūlytas kaip atstovas komunikacijai. Aptartas specialus žurnalo
“Journal of Science Communication” numeris. Susitikimo metu taip pat aptartas
antrojo finansavimo periodo biudžetas (viso: 108.260 Eurų ir sutaupyti apie 5000
Eurų). Numatoma sutaupytas lėšas panaudoti skelbiant papildomas stažuotes ir
organizuojant papildomus seminarus. Aptarti planai trečiajam finansavimo
periodui. Ateinantis Valdymo komiteto susitikimas planuojamas organizuoti kartu
su birželio mėn. vyksiančia Europos piliečių mokslo asociacijos konferencija
Šveicarijoje.
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