


  Светът има нужда от наука, а науката от жени

ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНАТА СТИПЕНДИАНТСКА 

ПРОГРАМА НА L‘ORÉAL – ЮНЕСКО

Инициативата „За жените в науката“ на 
L‘Oréal и ЮНЕСКО стартира през 1998 г. 
От тази паметна година насам Фонда-
ция L‘Oréal и ЮНЕСКО следват мисията да 
оказват заслужена подкрепа и признание 
на доказани жени учени, да насърчават по-
вече млади дами да изберат тази професия 
и да им помагат през целия път на тяхна-
та научна кариера. Вече 22 години и двете 
партниращи си институции работят за 
повишаване на процента на жените в нау-

ката*, водени от твърдото убеждение, че 
светът има нужда от наука, а науката има 
нужда от жени!

От основаването си до днес „За жените в 
науката“ е отличила над 3100 талантливи 
жени учени с научни стипедии, предоста-
вяни всяка година в 117 държави. 

Днес в световен план програмата се със-
тои от глобални награди „За жените в на-
уката“, Международни стипендии и Нацио-
нални и регионални стипендии.



Програмата „За жените в науката“ стар-
тира в България през 2010 г. в партньор-
ство между Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Национална комисия 
за ЮНЕСКО – България и L‘Oréal България. 
Стипендиите са предназначени за млади 
жени учени и имат за цел да ги подкрепят 
в ключов момент от тяхната кариера и да 
отличат техния научен потенциал. Всяка 

година програмата „За жените в наука-
та“ награждава три жени учени в сфера-
та на естествените науки със стипендии 
от по 5000 евро всяка. Чрез програмата 
младите жени учени, които са считани за 
„откривателите на утрешния ден“, полу-
чават средства, за да реализират в Бъл-
гария своите изследователски идеи и ам-
биции за да променят света чрез наука. 

НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА  
„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ В БЪЛГАРИЯ



От 2000 г. насам програмата „За жените 
в науката“ на L‘Oréal и UNESCO отличава 
постиженията на младите изследовател-
ки, които са още в началото на своята 
научна кариера. Всяка година програма-
та International Rising Talents избира 15-те 
най-обещаващи жени учени сред 280-те 
национални и регионални носителки на 

стипедиите „За жените в науката“ от 
всеки регион на света (Африка и арабски-
те държави, Азиатско-тихоокеанския ре-
гион, Европа, Латинска Америка и Север-
на Америка). Тези млади жени наистина са 
бъдещето на науката. Отличаването им 
цели да ги стимулира да разгърнат пълния 
си потенциал на световната научна сцена.

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА INTERNATIONAL RISING TALENTS  
НА L‘ORÉAL – ЮНЕСКО

Юбилейно издание на националната 
стипендиантска програма на L‘Oréal - 

ЮНЕСКО „За жените в науката“



Наградите „За жените в науката“  на 
L‘Oréal – ЮНЕСКО се връчват всяка година 
на пет жени изследователки, по една от 
всеки регион на света (Африка и арабски-
те държави, Азиатско-тихоокеанския ре-
гион, Европа, Латинска Америка и Северна 
Америка), в знак на признание за техните 
научни постижения. Всеки учен е извър-
вял уникален път по време на кариерата 
си, съчетавайки изключителен талант, 
силен ангажимент към своята професия и 
забележителна смелост в област, която 
все още е доминирана до голяма степен от 

мъжете. Всеки Лауреат получава награда 
от 100 000 евро.

Блестящите и ангажирани в най-конку-
рентните научноизследователски сфери 
Лауреати са едновременно пример за под-
ражание за бъдещите поколения и живо 
доказателство за впечатляващия принос, 
който жените имат за науката. Пет от 
тях – Ада Йонат, Елизабет Х. Блекбърн, 
Кристиан Нюселин-Волхард, Еманюел Шар-
пентие и Дженифър А. Даудна, впоследвие 
спечелиха и Нобелови награди за наука.
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2020 г. е много специална за програмата 
„За жените в науката“ в България, защото 
инициативата чества своя 10-и юбилей! 10 
страхотни години за българската наука, в 
програмата присъди отличие на 27 велико-
лепни дами за техния впечатляващ научен 

потенциал, кариера и любов към изследо-
вателската дейност с общ награден фонд 
от над 130 000 евро. Годината е специална 
и защото извънредните събития за поре-
ден път доказаха колко много светът има 
нужда от наука, а науката от жени!

*Научен репорт на UNESCO с прогноза за 2030 г. показва, че едва 29% от учените в световен мащаб са жени.
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http://https://www.facebook.com/forwomeninscience/
http://
http://twitter.com/4womeninscience/


С ГОРДОСТ ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ПОБЕДИТЕЛКИТЕ  
В ДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“  

В БЪЛГАРИЯ



Д-р Искра Колева
Научна сфера: Химия

ПЕЧЕЛИВШ ПРОЕКТ:

„Можем ли да модифицираме свойствата на 
катализаторите чрез включване на въглерод и 
азот? Алтернатива за бъдещето в опазването 
на околната среда.“

Искра Колева е главен асистент в катедра 
„Фармацевтична и приложна органична хи-
мия“ на Факултета по химия и фармация, СУ 
„Св. Климент Охридски“. Тя е възпитаник 
на университета, където завършва ма-
гистърска степен по „Материалознание“. 
Искра има и докторска степен по „Теоре-
тична химия“, като защитава дисертаци-
ята си през 2017 г.

Научните ѝ интереси са в сферите кван-
тово-химично моделиране на периодични 
системи, изследване структурата и свой-
ствата на метални клъстери, редуциру-
еми оксиди и зеолити, модифициране на ка-

тализатори чрез включване на въглерод и 
азот с цел откриване на алтернативи за 
опазване на околната среда.

Научната кариера на Искра до момента 
включва участие в 21 международни и на-
ционални конференции, 12 статии с импакт 
фактор, участие в общо 11 проекта финан-
сирани от ФНИ и Европейския съюз, като 
един от най-значимите е Horizon-2020 EU 
Project No. 692146 Materials Networking. Пе-
челила е и финансиране на два свои проек-
та по програмата на МОН „Млади учени и 
постдокторанти“.



Любов Маринкова
Научна сфера: Астрофизика

ПЕЧЕЛИВШ ПРОЕКТ:

„Физически анализ и моделиране на общата 
структура на молекулярни облаци – отделяне  
на втора степенна опашка от вероятностните 
разпределения на плътността (ρ-pdf и pdf)  
в звездообразуващи региони.“

Любов Маринкова е член на групата по 
звездообразуване към катедра Астроно-
мия на СУ „Св. Климент Охридски“. През 
2014 г. завършва инженерния си бакала-
вър, специалност „Компютърни системи 
и технологии“, а през 2017 г. защитава и 
степен магистър, специалност „Космиче-
ски изследвания“. По време на следването 
си работи като физик към Институт по 
астрономия с НАО Рожен. От 2018 г. до 
днешна дата е докторант по Астрофи-
зика към катедра Астрономия на СУ „Св. 
Климент Охридски“. През септември 2020 
г. започва работа като асистент по Обща 
физика, лабораторни упражнения, в ТУ-Со-
фия.

Научната ѝ дейност е насочена към изслед-
ване, разбработване и анализ на матема-
титически методи, с чиято помощ може 
да се проследи зараждането и еволюцията 
на звездите в звездообразуващите регио-
ни – молекулярните облаци (МО). Основна-
та цел на научната ѝ работа е да открие 
отговор на въпроса: „Къде и как се раждат 
звездите?“. В последните две години Лю-
бов е съавтор в три научни публикации, 
участвала е по програмата с цел практика 
на „Еразъм+“ в Института по Астрофизи-
ка, Хайделберг, Германия и имала предста-
вяне в две международни конференции.



Д-р Радослава Бекова
Научна сфера: Океанология

ПЕЧЕЛИВШ ПРОЕКТ:

„Изследване на замърсяването с морски 
отпадъци по българското черноморско 
крайбрежие – класификация, оценка и 
разпространение.“

Радослава Бекова работи към секция „Би-
ология и екология на морето“ в Институ-
та по океанология към БАН. През  2009 г. 
завършва висшето си образование в Би-
ологически факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“, където се дипломира последо-
вателно като бакалавър биолог през 2007 
г. и като магистър по специалност „При-
ложна хидробиология и аквакултури“ през 
2009 г. 

Научната ѝ дейност е насочена към опаз-
ването на биологичните ресурси, техните 
местообитания и оценката на екологично-
то състояние на морската и крайбрежна 
околна среда. Основните насоки на научни-
те изследвания на Радослава са свързани с 

биологията и популационните параметри 
на различните видове риби и китоподобни, 
а в последно време участва и в пилотните 
проучвания и мониторинга на отпадъци-
те, отложени по морското дъно. Активно 
участие взема и при внедряването на без-
пилотните летателни апарати в карти-
рането и мониторинга на акумулативни 
участъци в контактната зона море-суша. 
До момента Радослава е съавтор на 23 на-
учни публикации, 17 доклада на национално 
и международно ниво и в над 16 научни фо-
рума у нас и в чужбина. Носител е на две 
награди, свързани с научни постижения в 
областта на климатичните промени, ри-
скове и природни ресурси.



  Светът има нужда от наука,
а науката от жени

„ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“ 2021
Новото единадесето издание на Националната стипендиантска програма „За жените в 
науката“ ще запoчне на 15 декември 2020 г. Желаещите да кандидатстват могат да получат 
повече информация или да изтеглят необходимата за кандидатстване документация  

на www.zajenitevnaukata.bg.

http://www.zajenitevnaukata.bg
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