
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н    Б Ю Л Е Т И Н 
 

за събитията, организирани и проведени от 
Център за обучение – БАН 

Кариерен център към ЦО-БАН 
 
 
Мероприятие 
Семинар на тема:  
"ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА" НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА L'OREAL И 
ЮНЕСКО, с поканени лектори: 
Кристина Радкова – координатор на програмата "За жените в науката" в България 
д-р Наталия Берберова-Бухова – носителка на стипендията "За жените в науката" за 2017г. и 
главен асистент в Института по оптически материали и технологии "Акад. Йордан Малиновски" – 
БАН 
д-р Кирилка Младенова – носителка на стипендията „За жените в науката” за 2017г. и главен 
асистент в Катедра „Биохимия” на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

Дата на провеждане на семинара: 
15 март 2019г. (петък) 

Продължителност на семинара: 
13.30 – 14.30 часа 

Място на провеждане на семинара: 
ул. „Академик Георги Бончев”,  
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) 
 
Г-жа Кристина Радкова направи синтезирана, изчерпателна и много мотивираща презентация на 
програма „За жените в науката“. Обясни детайлите по процедурата на кандидатстване, като 
постави акцент върху компактната и улеснената за учените форма на разписване на научните 
проекти. Посочи, че най-важното, идеята на програмата, е стипендиатнките да успеят да 
реализират своето изледване с предоставеното финансиране. Информира, че не е необходимо да 
бъдат следвани предварително зададени от програмата рамки, по които да бъдат разпределени 
разходите по отпуснатата стипендия. 
 
Д-р Наталия Берберова-Бухова и д-р Кирилка Младенова споделиха своя изключително позитивен 
опит като стипендиантки по програма „За жените в науката“. Приканиха горещо присъстващите 
жени-учени в аудиторията да кандидатстват за реализирането на своите идеи.  
 
Проведе се полезна и динамична дискусия по конкретни въпроси, свързани с програмата. 
 
Координати за контакт с поканения лектор –  
Кристина Радкова – координатор на програмата "За жените в науката" в България 
kradkova@m3bg.com  
http://zajenitevnaukata.bg/  

mailto:kradkova@m3bg.com
http://zajenitevnaukata.bg/

