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Predstavljene nove stipendistice projekta

„Za žene u znanosti“,
Ministarstvo kulture ponosan partner
28.4.2016. - Mateja Dumbović (Geodetski fakultet u Zagrebu), Dunja Margeta (Fakultet
kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu), Marija Marguš (Institut Ruđer Bošković) te
Andreja Vukasović (Medicinski fakultet u Zagrebu) nove su stipendistice jubilarnoga, desetoga po
redu L'Oréal-UNESCO-ova Nacionalnoga programa stipendiranja „Za žene u znanosti“.
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Svečana dodjela stipendija održana je 27. travnja 2016. godine u Preporodnoj dvorani
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, uz prisutnost Predsjednice Republike
Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, ministrice Dubravke Jurlina Alibegović, predsjednika HAZU-a
akademika Zvonka Kusića, glavne direktorice L'Oréala Adria Brigitte Streller, gradonačelnika
Zagreba Milana Bandića, zastupnice Hrvatskoga sabora Margarete Mađerić, potpredsjednika
Gradske skupštine Grada Zagreba Andrije Mikulića i pomoćnice ministra kulture dr. sc. Ive
Hraste-Sočo, koji su svojim dolaskom podržali ovo slavlje hrvatske znanosti i žena znanstvenica.
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Uz pomoć Izbornoga povjerenstva sastavljenoga od vodećih hrvatskih znanstvenika, koji
odabiru najbolje među najboljima, partneri programa L’Oréal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za
UNESCO pri Ministarstvu kulture u proteklih deset godina ovim su programom stipendiranja na
nacionalnoj razini nagradili čak 38 mladih znanstvenica iz područja prirodnih znanosti, dodijelivši
im jednokratnu pojedinačnu stipendiju u iznosu od 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
Nacionalni program stipendiranja „Za žene u znanosti“ u Hrvatskoj već desetu godinu
zaredom, po uzoru na međunarodni program, nagrađuje izvanredne hrvatske mlade znanstvenice
do 35 godina starosti koje su u završnoj fazi izrade doktorskih disertacija iz prirodnih znanosti i
interdisciplinarnih područja. Koje će od mnoštva prijavljenih kandidatkinja postati dobitnice
vrijednih stipendija u iznosu od 5.000 eura, svake godine odlučuje Izborno povjerenstvo
sastavljeno od vrhunskih hrvatskih znanstvenika na čelu s akademikom Zvonkom Kusićem,
predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, te renomiranim članovima hrvatske
akademske zajednice: akademkinjom Sibilom Jelaskom, akademkinjom Vidom Demarin, prof. dr.
sc. Helenom Jasnom Mencer, prof. dr. sc. Katicom Biljaković, akademikom Krešimirom
Nemecom, akademikom Vladimirom Paarom te prof. dr. sc. Ivanom Vickovićem.

U ime Ministarstva kulture okupljene je pozdravila izaslanica ministra dr. sc. Zlatka
Hasanbegovića dr. sc. Iva Hraste-Sočo, istaknuvši kako je među zadaćama Ministarstva kulture
visoko postavljeno kulturno predstavljanje i promidžba Hrvatske u svijetu te je upravo to
najčvršća spona između Ministarstva i projekta „Za žene u znanosti“.
„Osim što se zalaže za aktivno promicanje uloge žena u znanosti, Ministarstvo kulture zajedno
s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO ostvaruje brojne izvrsne rezultate u kulturi. Također, s
obzirom na širok djelokrug koji obuhvaća sva UNESCO-ova programska područja: obrazovanje,
kulturu, prirodne i tehničke znanosti, društvene i humanističke znanosti, komunikacije i
informacije, Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO podupire dugoročne inicijative i projekte od
nacionalne i potencijalne međunarodne važnosti te promiče hrvatske prioritete u različitim
područjima. Svakako moramo istaknuti uspjeh Republike Hrvatske u programskim i radnim
tijelima UNESCO-a, a posebice u Odboru za svjetsku baštinu. Republika Hrvatska izabrana je u
UNESCO-ov Odbor za svjetsku baštinu u periodu od 2013. do 2017. Već desetu godinu zaredom
dokazujemo da je prepoznata ravnopravnost znanstvenica u odnosu na njihove kolege
suprotnoga spola, s kojima dijele jednaku posvećenost i ljubav prema znanosti i istraživanju.
Ovim projektom Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO i L'Oréal Adria žele dati potporu
perspektivnim mladim snagama znanstvene scene u Hrvatskoj te pridonijeti slici o ravnopravnim
odnosima u akademskoj zajednici“, naglasila je Hraste-Sočo.
Prema prošlogodišnjem istraživanju francuskoga instituta OpinionWay provedenome u Europi,
čak 89 % Europljana smatra da žene imaju više afiniteta za bilo koju drugu djelatnost osim za
znanost, a to uvjerenje dijele u istoj mjeri i muškarci i žene. Također, izuzetno je poražavajući
podatak da je 1990. godine u cjelokupnoj istraživačkoj znanstvenoj zajednici bilo 26 % žena, a
da dvadeset godina kasnije, 2010. godine, njihov udio iznosi tek 29 %, odnosno pokazuje
izuzetno skroman rast od 3 %. Ovakvi rezultati jasno upućuju na nužnost nastavka snažnoga
osvješćivanja javnosti o ulozi, doprinosu i izvanrednim sposobnostima znanstvenica na
nacionalnoj i svjetskoj razini, čime projekt „Za žene u znanosti“ dobiva na snazi zbog
odgovornoga zadatka – promjene trenutne društvene zbilje.
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