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Novičnik vas bo redno obveščal o dejavnostih 

Inštituta za spominske in kulturne študije ZRC SAZU

na področju raziskovanja spolov in enakih možnosti v akademski sferi. 

Na inštitutu trenutno izvajamo dva projekta iz okvira HORIZON 2020, 

projekt R&I PEERS in projekt ACT.
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ZGODILO SE JE

Pridobili smo rezultate ankete med zaposlenimi 
o dojemanju enakosti spolov na ZRC SAZU

V okviru mednarodnega projekta R&I PEERS – Pilotne izkušnje za izboljšanje enakosti spolov v raziskovalnih 
organizacijah smo lani na ZRC SAZU izvedli spletno anketo med zaposlenimi, v kateri je sodelovalo 180 
oseb, kar predstavlja 53% zaposlenih. Odzvalo se je več raziskovalnega kot podpornega osebja, zanimalo pa 
nas je, kako dojemajo enakost spolov na naši ustanovi, ter kakšen odnos imajo do obstoječih in predlaganih 
ukrepov za zagotovitev enakosti spolov. Rezultati analize so pokazali, da večina zaposlenih deli mnenje, da 
sta oba spola deležna enake obravnave in da imajo ženske enake možnosti uresničevanja svojih delovnih 
potencialov ter enak dostop do organov odločanja. Enako menijo, da ne prihaja do razlik med spoloma 
glede finančnih nadomestil, dodeljevanja nagrad, medijske pozornosti in dostopa do položajev. Velja poud-
ariti, da gre za subjektivne zaznave, saj je analiza praks nagrajevanja in promoviranja znastvenih rezultatov 
na ZRC SAZU pokazala na razlike med spoloma. Iz rezultatov je še vidno, da so tisti, ki ne zaznavajo razlik, 
bolj prisotni med raziskovalci na višjih položajih kot pa med raziskovalkami, še posebej tistimi na začetku 
kariere. Podrobni rezultati analize so na voljo na tej povezavi. 

Opravili smo analizi praks nagrajevanja 
in promoviranja znanstvenih dosežkov na ZRC SAZU 

Znotraj mednarodnega projekta R&I 
PEERS smo izdelali analizi, ki obrav-
navata prakse nagrajevanja in pro-
moviranja znanstvenih dosežkov na 
ZRC SAZU. Analizi sta pokazali na 
družbena nesorazmerja, glede na spol, 
znanstveni naziv, starost in znanstveno 
disciplino. Trenutno je na ZRC SAZU 
zaposleno več raziskovalk kot razisk-
ovalcev, a so v preteklih dvajsetih letih 
večino nagrad, ki jih podeljuje ZRC 
SAZU, prejeli moški. V obravnavanem 

obdobju prav tako nobena ženska ni postala častna članica ZRC SAZU. Izjema med dosedanjo prakso je 
letošnja podelitev, ko so vse nagrade ZRC SAZU prejele ženske: dr. Majda Merše, dr. Monika Deželak Trojar, 
Alenka Koren, dr. Darja Mihelič, dr. Sneža Tecco Hvala (na fotografiji). Analiza promoviranja znanstvenih 
dosežkov je prav tako pokazala na izrazite razlike na spletnih medijih. Medtem, ko so ponekod raziskovalke 
in raziskovalci različnih nazivov in iz različnih inštitutov enakomerno zastopani, drugod prevladujejo objave 
o moških, o raziskovalcih_kah z višjimi znanstvenimi nazivi, inštituti pa so neenakomerno zastopani. Obe 
analizi napeljujeta na premislek o pristopih, ki lahko prispevajo k enakosti vseh raziskovalk in raziskovalcev. 
Analizo praks nagrajevanja si lahko preberete na tej povezavi, analizo promoviranja znanstvene odličnosti 
pa na tej povezavi. Foto: Marko Zaplatil
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Feministična tura po Ljubljani opozarja na pozabljeno zgodovino žensk 

Zavod Urbana Vrana organizira feministično turo po Ljubljani, sprehod po izbranih mestnih točkah,  
ki osvetli zamolčane in pozabljene zgodbe žensk iz mestne in širše zgodovine. Soavtorja osnovne zasnove 
ture sta Gregor Bulc, direktor zavoda Urbana Vrana, in Jasmina Jerant, vsestranska feministična aktivistka. 
Tura popelje po središču Ljubljane, od starega jedra do parlamenta, ter po različnih časovnih obdobjih. 
Glavnina ture posega v 19. stoletje in prvi boj za volilne in politično-ekonomske pravice. Nato se posvetijo 
obema vojnama in obdobju po drugi svetovni vojni, pri čemer poudarjajo, da so pravice, ki jih imamo ženske 
sedaj, v veliki meri dediščina socializma, Protifastične fronte žensk in Vide Tomšič. Feministična tura tako 
izvaja spominski aktivizem in skrbi za to, da dosežki preteklih generacij ne izginejo iz kolektivnega spomina 
sedanjosti. Več o turi nam je povedala Jasmina Jerant, kar lahko preberete na tej povezavi.
Foto: Katja Golja/Urbana Vrana

https://spolinznanost.zrc-sazu.si/feministicna-tura-po-ljubljani-opozarja-na-pozabljeno-zgodovino-zensk/


Informacije o štipendijah 
za raziskovalke_ce na začetku kariere

Pomemben aspekt prizadevanja za enake možnosti v vsaki raziskovalni organizaciji je povezan s potrebami 
raziskovalk_cev na začetku kariere. Zato v novičniku redno objavljamo informacije o štipendijah in ostalih 
možnostih za raziskovanje v tujini. 

V tokratnem novičniku nadaljujemo z informacijami o štipendijah za raziskovalke_ce na začetku kariere. 
Za več informacij si poglejte predhodne številke novičnika.

Imre Kertesz Kolleg Jena – raziskovalne štipendije za tri do dvanajst mesecev v obdobju 2020-2021: 
http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/activities/detail/call-for-applications-fellowships-2020-2021

Közép-európai Egyetem/CEU, Budimpešta-Dunaj  – dve postdoktorski in ena doktorska štipendija 
za raziskovanje ženskega aktivizma v jugovzhodni Evropi:
https://www.air4edu.com/opportunities/phd-postdoc-ceu-womens-labour-activism/

2020 European Young Researchers Award – finančne nagrade za znanstvene projekte  
z »evropsko dimenzijo« raziskovalcev na začetku kariere:
https://www.air4edu.com/opportunities/2020-european-young-researchers-award-all-research-areas/

Scuola Superiore Meridionale, Neapelj – šest štiriletnih štipendij za doktorski študij globalne zgodovine:
http://www.unina.it/documents/11958/19300446/SSM_Call_PhD_XXXV_cycle.pdf

KU Leuven, Institute of Philosophy – štiri štiriletne doktorske štipendije za študij politične filozofije 
s poudarkom na migracijah:
https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55203689

The American Institute for Southeast European Studies – štipendije za udeležbo 
na konferencah v Severni Ameriki: 
https://aisees.org/travel-grants/

Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg – štipendije 
za gostujoče raziskovalce:
https://www.ios-regensburg.de/en/visiting-fellows-program.html
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