
Spoštovane, spoštovani, 
 

vabljene, vabljeni na spletni dogodek Komisije za enake možnosti na področju znanosti, 
svetovalnega telesa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom: 

 
“Znanstvenice v medijih”, 

 
ki bo v torek, 8. marca 2022, ob 10.00.  

Javni spletni dogodek bo prenašala STA ( https://vzivo.sta.si/). 
 

Po podatkih globalnega indeksa za spremljanje enakosti v medijih so ženske le v 14 odstotkih 
znanstvenih in zdravstvenih zgodb in le 19 odstotkov citiranih strokovnjakov je žensk. 
Zgodbe, ki izpodbijajo stereotipe o spolu – tako, da razveljavijo običajne domneve ali 
predstavljajo ženske v nasprotnih vlogah ali situacijah – so sestavljale le 5 odstotkov 

znanstvenih zgodb. Medijski stereotipi oblikujejo družbena stališča, vedenje in pričakovanja. 
Mediji med drugimi tudi sugerirajo vloge v družbi in zgodnja vzpostavitev stereotipov vpliva 

na (ne)odločitev deklet za znanstveni poklic. Na dogodek bomo povabili tudi tiste, ki v 
medijih odločajo o vsebini in s tem vplivajo na reprezentacijo znanstvenic in strokovnjakinj v 

širši javnosti. Javni spletni dogodek bo prenašala STA ( https://vzivo.sta.si/). Dogodek bo 
moderirala Jadranka Jezeršek Turnes.  

  
Program dogodka in vabljene govorke in govorci: 

10.00 – 10.05 
 

Uvodni nagovor: prof. dr. Andreja Gomboc, Univerza v Novi Gorici in 
predsednica Komisije za enake možnosti na področju znanosti 

10.05 – 10.25  »Reprezentacija znanstvenic v medijih« 
Prof Deborah Blum, Pulitzerjeva nagrajenka, pisateljica in vodja programa 
Knight Science Journalism na Univerzi MIT, ZDA 
(predavanje bo v angleščini) 

10.25 -10.40  »The GEM Project - Prevpraševanje vzrokov in posledic majhne 
prisotnosti znanstvenic v medijih« 
Prof Maria Edström, Univerza v Gotheburgu 
(predavanje bo v angleščini) 

10.40 – 10.50    
 

»Predstavitev medijske analize in zastopanosti žensk v slovenskih 
medijih« 
Nataša Briški, Metina lista in članica Komisije za enake možnosti na 
področju znanosti   

10.50 – 11.00 
 

»Predstavitev BBC 50:50« 
Prof Jana Javornik, Univerza v Leedsu 

11.00 – 11.55       
 

»Znanstvenice v medijih – odgovornost odgovornih urednic in 
urednikov«  
Okrogla miza, vabljeni: 
Ali Žerdin, Sobotna priloga;  Suzana Lovec, N1 Slovenija;   
Aljoša Rehar, STA; Renata Dacinger, RTV SLO (posnetek) 

11.55 – 12.00      Povzetek diskusije in zaključek spletnega dogodka 

 
V razpravo na okrogli mizi bi radi vključili tudi vaša vprašanja, ki jih lahko pred ali med 

okroglo mizo pošljete na e-poštni naslov: klubsta@sta.si 

https://vzivo.sta.si/
https://vzivo.sta.si/

