ИНФОРМАЦИОНЕН

БЮЛЕТИН

за събитията, организирани и проведени от
Център за обучение – БАН
Кариерен център към ЦО-БАН
Мероприятие
Серия уебинари ,,Моите стъпки към успешна кариера‘‘
Празнично издание на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЖЕНИТЕ В НАУКАТА’’
Гост-лектори:
проф. Албена Йорданова, Университет на
биотехнологии (VIB), Белгия

Антверпен

и Фламандски институт

по

доц. Милена Георгиева, дб, Институт по молекулярна биология, БАН
С участие в дискусията на:
чл. кор. дбн Евдокия Пашева, Заместник-председател на БАН, Директор на Център за обучение
– БАН
г-жа Кристина Радкова, Координатор на програмата на L'Oréal и ЮНЕСКО "За жените в науката" в
България
Дата на провеждане на уебинара:
7 март 2022г. (понеделник)
Продължителност на уебинара:
13.00 – 14.30 часа
Провеждане на уебинара:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckcOCrrjosH9fgYhxrq0udx9pHYzNDgHMI
Присъстваща аудитория (вкл. екипа на Кариерен център към ЦО-БАН и лектори):
Докторанти, млади учени и др. основно от БАН, както и от Пловдивски университет, представители
на медиите, журналисти от БТА и вестник Монитор– 51 регистрирани лица за събитието,
посочили информация за контакт.
Форма за обратна връзка:
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, институт, имейл в платформа
Zoom
Информацията за провеждането на семинара беше разпространена предварително,
посредством следните средства за комуникация:
- информационен имейл до Научните секретари на ПНЗ при БАН
- информационно съобщение на сайта на БАН
- информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН

- информационно съобщение във Фейсбук страницата на Кариерен център към Център за
обучение – БАН
- лични контакти
В началото на уебинара лекторите представиха накратко своите кариери, а г-жа Кристина
Радкова представи програмата L'Oréal и ЮНЕСКО "За жените в науката" в България както и
условията за кандидатстване в конкурса.
По нататък уебинарът продължи с дискусия, която беше изпълнена с усмивки, ведро
настроение, топлота и женственост. Лекторите споделиха техния личен опит в баланса
кариера/майчинство, разказаха какво за тях означава да са учени и колко са щастливи и доволни
от това, което правят. От техните разкази се виждаше, че те са наистина вдъхновени и устремени
дами, за които науката не е просто работа, а ,,е състояние на духа’’. Проф. Пашева също изказа
мнение, че да си учен си има и плюсове и минуси, но хоризонтите пред учения са изключително
широки. Тя също с радост сподели, че БАН жените са мнозинство и че напоследък все повече
ръководни позиции се заемат от дами учени. Не на последно място с усмивка добави, че ,,не едно
дете е отгледано в БАН’’ и е ,,писало домашни на плота, докато мама работи’’. По време на
уебинара също се направи сравнение на възможностите и ограниченията, които имат жените
учени в България или в чужбина. Проф. Йорданова сподели какви добри практики има в чужбина,
които подпомагат жената учен, като даде примери за университетите в Англия, които осигуряват
заплата за лаборант, който да продължи изследванията на постдокторантка, докато тя е по
майчинство. Разказа и за не толкова добри практики, като незачитането на периода на майчинство
като прекъсване на кариерата при кандидатсване за проекти, както и невъзможността да
,,замразиш’’ проект за периода на отсъствие поради отглеждане на дете. Засегната беше и темата
за комуникацията на науката с обществото и нейното значение по време на Ковид пандемията.
В заключение ето някои от посланията, които лекторите и участниците в дискусията
отправиха към младата аудитория:
,,Жените учени са страхотен пример за децата си!’’
,,Жената учен определено има предимства: тя е по-гъвкава, по-деликатна, може да
балансира и комуникира по-ефективно, да върши няколко неща наведнъж’’
,,Важно е да обичате това, което правите и да сте упорити! Няма невъзможни неща!’’
,,И все пак родете и отгледайте децата си в България и после правете постсдок в
чужбина! 
Събитието беше отразено в медиите, чрез публикация на БТА от 7 март 2022 г. със заглавие:
,,Науката има смисъл и това беше доказано през последните години с пандемията от COVID-19,
заявиха успешни жени учени’’ автор: Димитрина Ветова

https://www.bta.bg/bg/news/lik/231834-naukata-ima-smisal-i-tova-beshe-dokazano-prez-poslednitegodini-s-pandemiyata-ot?fbclid=IwAR0RgOGyN7oKp6vbazeg5XI1LyGSK9E_Sqs610Pgv_DKQpyPBZLwKCgGKU

