
ПРОЛЕТЕН СЕМИНАР 2023 
„Жени говорят за наука – науката говори за жените“ 

Уважаеми колеги, за нас ще бъде привилегия и удоволствие да участвате в нашето събитие 
като презентатор или слушател! 

Идеята на семинара е да бъде представена визията на жените учени за съвременната наука, 
бъдещото развитие на изследователските търсения и позицията на съвременната жена 
изследовател и учен в динамичното поле на технологичния прогрес. Разговорът и дискусията за 
наука, правена от жени, ще популяризира техните постижения ще обърне погледа на 
академичната общност и широката общественост към ролята на жената като учен и иноватор в 
21-ви век. 

Предвидени са тематичните панели: 

Жената в историята на наука и изкуството; 

Жената – първият ни учител (педагогически и социални аспекти на женското присъствие в бита 
и битието на съвременния човек)!? 

Еманципация и сферата на науката; 

Жената учен и светът на иновациите; 

Граници и трансгресии, стереотипи и нови светогледи в мисленето на женското; 

В търсене на баланс и равнопоставеност между половете  – политики и реалност; 

Специфика на женското мислене и креативност; 

Женският глас в академичния проект и мястото й в образование на бъдещето. 

Събитието ще популяризира отношението и мястото на жените учени, както и техните 
постижения в различни области на съвременната наука и позицията им в академичната среда. 
Чрез представянията и дискусиите ще бъдат разчупени неминуемо съществуващите стереотипи 
в мисленето ни по отношение на жената в науката и ще се представи съвременната визия за 
наука, технологии и иновации на жената изследовател и преподавател от 21 век. 

Събитието ще се проведе на 30 март (четвъртък) 2023 г., в Конферентната зала на Библиотечно-
информационния център на ТУ – София. 

ПРОГРАМА 

9:00 часа – Регистрация; 

9:30 часа - Начало на сутрешната сесия; 

12:30 часа - Обедна почивка; 

14:00 – 17:30 часа - Следобедна сесия; 

18:00 часа - Откриване на изложба живопис „Палитра женственост“ на художничката ювелир 
Зинаида Желязова, галерия „Техне“, БИЦ, ТУ – София; 

19:00 часа – Коктейл. 



Предвидени са презентации в рамките на 15/10 мин. (според броя на участниците) на 
представители на 8-те партньорски университета, след всяко трето представяне ще се провежда 
дискусия. 

След провеждането на събитието ще се публикува издание (хартиено и електронно) с 
абстракти на презентациите. 

Ще бъдат поканени изявени жени от сферата на политиката, бизнеса, науката и образованието. 

Ще се предложи заснемането на кратък филм за събитието с интервюта на участнички и гости в 
инициативата. 

С цел популяризиране на събитието ще бъдат отправени покани за партньорство към медии с 
профил, ориентиран към женската аудитория, като това могат да направят и представителите на 
партньорските университети в своите страни. 

 


