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DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Cunoscută pentru:
Cristalografia cu raze X
„Nu aș vrea să las impresia că toate
problemele structurale pot fi rezolvate prin
analiza cu raze X sau că toate structurile
cristaline sunt ușor de rezolvat. Se pare că
mi-am petrecut mult mai mult timp din
viață nerezolvând structuri decât
rezolvându-le.”
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DOROTHY CROWFOOT
HODKIN
(1910-1994)
Biografie scurtă:
Dorothy Crowfoot Hodking s-a născut la Cairo în 1910, iar mai târziu a
absolvit Universitatea Oxford. Când avea doar 28 de ani, Dorothy a
descoperit că suferă de artrită reumatoidă: deși boala era foarte gravă, nu a
fost suficientă pentru a o face să renunțe la studii.
Dorothy a fost responsabilă pentru descoperirea cristalografiei cu raze X în
ceea ce privește studiul diferitelor tipuri de molecule.
Ea a descoperit structura inelului beta-lactaminic al penicilinei, un antibiotic
descoperit din greșeală în 1928.
De asemenea, ea a determinat structura cristalului de insulină, devenind o
sursă de salvare pentru cei afectați de diabet.
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IDA NODDACK
(1896-1978)
Cunoscută pentru a fi prima
persoană care a dezvoltat ideea de
fisiune nucleară
„Ne dorim o eroină sau o martiră" atunci
când citim despre femeile de știință uitate,
spune Brigitte van Tiggelen, director al
operațiunilor europene ale Institutului de
Istorie a Științei. Ida Noddack nu se
încadrează în această descriere.
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IDA NODDACK
(1896-1978)

Biografie scurtă
Familie: S-a căsătorit în 1926 cu Walter Noddack, șeful ei de la laboratorul de chimie
de stat unde lucra. Cuplul nu va avea niciun copil.
Studii: A obținut o diplomă de licență în 1919 și un doctorat la Universitatea Tehnică
din Berlin. În 1925 a devenit cercetătoare la Agenția de Cercetare Fizico-Tehnică din
Berlin, unde a început să lucreze cu chimiștii Walter Noddack și Otto Carl Berg.
Premiul Nobel: În anii '30 ai secolului XX, a fost nominalizată în repetate rânduri la
Premiul Nobel pentru chimie, dar nu a fost niciodată premiată.
Descoperiri: A fost prima care a dezvoltat ideea fisiunii nucleare. Pornind de la o
analiză critică a experimentelor lui Enrico Fermi (care credea că este posibil să producă
elemente transuranice prin bombardarea uraniului natural cu neutroni), Ida Noddack a
sugerat într-un articol următor, publicat în septembrie 1934, ipoteza că este posibil să
producă elemente din partea centrală a tabelului periodic al elementelor. Nimeni nu a
luat în considerare ipoteza sa, deoarece era contrară gândirii științifice a momentului.
Astfel, nu a încercat să verifice teoria sa. Ida, împreună cu viitorul ei soț Walter
Noddack și Otto Berg, în timpul unei conferințe organizate în 1925, a anunțat
descoperirea elementelor 43 și 75, care erau atunci două lacune în tabelul periodic al
elementelor.
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ADA LOVELACE
(1815-1852)
Cunoscută pentru:
Mașina analitică, un model
timpuriu de calculator
„Niciodată nu sunt cu adevărat mulțumită
că înțeleg ceva; pentru că, oricât de bine aș
înțelege, înțelegerea mea nu poate fi decât o
fracțiune infinitezimală din tot ceea ce vreau
să înțeleg despre numeroasele conexiuni și
relații care îmi apar."
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ADA LOVELACE
(1815-1852)
Biografie scurtă
1832: De la vârsta de 17 ani, a fost instruită în matematică și științe. L-a
întâlnit pe Babbage, care, frapat de inteligența și priceperea ei, a poreclit-o
„fermecătoarea numerelor".
1843: Traduce și comentează un eseu despre mașina analitică a lui
Babbage.
În 1953, notele ei despre mașina analitică au fost republicate. Ea a descris
acea mașină ca fiind un instrument programabil și a anticipat conceptul de
inteligență artificială.
Mașina a fost recunoscută drept un model timpuriu de calculator, iar notele
lui Ada drept o descriere a software-ului. În special, Ada a descris un algoritm
pentru ca mașina analitică să calculeze numerele Bernoulli, care este acum
recunoscut ca fiind primul program de calculator din istorie, motiv pentru care
este considerată de mulți ca fiind primul programator din istoria
calculatoarelor.
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MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Cunoscută pentru a fi prima femeie
care a condus un observator
astronomic în Italia.
„Astronomia ne-a învățat că nu suntem centrul
universului, așa cum s-a crezut multă vreme și
cum unii ar vrea să credem chiar și astăzi.
Suntem doar o mică planetă în jurul unei stele
foarte comune. Noi înșine, ființe inteligente,
suntem rezultatul evoluției stelare, suntem
făcuți din materia stelelor."
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MARGHERITA HACK
(1922-2013)
Biografie scurtă
A fost prima femeie italiană care a condus Observatorul Astronomic din
Trieste, din 1964 până în 1987. A fost profesoară, scriitoare, astrofiziciană,
dar și activistă: pe lângă interesul său în domeniul sateliților și asteroizilor, a
dus numeroase bătălii în favoarea drepturilor civile, a protecției animalelor și
a egalității de gen. A predat astronomie la Universitatea din Trieste și apoi a
devenit director al departamentului. A fost membră a Accademia Nazionale
dei Lincei și a făcut parte din grupurile de lucru ale ESA și NASA.
Descoperiri: Înscrisă la Facultatea de Fizică, Margherita și-a descoperit
pasiunea pentru astrofizică. Și-a dedicat întreaga viață cercetării. Margherita
Hack ne învață că cerul poate fi observat în multe moduri diferite, de la
lumina vizibilă la raze X. De asemenea, ea a fost implicată în studiul stelelor
cu emisie B, stele care se rotesc rapid și care emit cantități mari de materie și
uneori formează inele sau învelișuri stelare.
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SAMANTHA CRISTOFORETTI
(1977-)
Cunoscută pentru a fi prima femeie
italiană din echipa Agenției
Spațiale Europene
„Cei care realizează visul se pot amăgi cu
mândria că succesul este doar rezultatul
propriilor acțiuni, uitând de circumstanțele
favorabile, de numeroasele cazuri din viață,
poate mai puțin binevoitoare față de alții, nu
mai puțin merituoase."
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SAMANTHA CRISTOFORETTI
(1977-)
Biografie scurtă
În 2001, și-a obținut masteratul în inginerie mecanică la Universitatea
Tehnică din München, specializându-se în propulsie aerospațială și structuri
ușoare. Și-a scris teza despre propulsoarele solide pentru rachete. În 2005, a
absolvit, de asemenea, științele aeronautice la Universitatea Federico II din
Napoli. În 2001, Samantha s-a înrolat și în Forțele Aeriene din Italia. Ea a
fost admisă la Academia Forțelor Aeriene ca ofițer cadet, iar în 2005 a fost
trimisă în Statele Unite.
La 23 noiembrie 2014, Samantha a plecat într-o misiune spațială. Ea s-a
întors pe Pământ la 11 iunie 2015, după ce a petrecut 200 de zile în spațiu.
Samantha a fost desemnată pentru o a doua misiune pe Stația Spațială
Internațională. În prezent, ea se antrenează pentru această misiune,
programată pentru 2022.
Ea și-a publicat cartea „Jurnalul unui astronaut stagiar", în care povestește
experiența sa ca astronaut în timpul selecției, al antrenamentului și al primei
sale misiuni spațiale.
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VERA RUBIN
(1928-2016)
Cunoscută pentru descoperirea
materiei întunecate din univers

„Nu există nicio problemă în
știință care poate fi rezolvată de
un bărbat și care nu poate fi
rezolvată de o femeie."
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VERA RUBIN
(1928-2016)
Biografie scurtă
Familie: S-a născut într-o familie de imigranți evrei. Tatăl ei era un inginer
electrician de origine lituaniană și a încurajat interesul fiicei sale pentru
astronomie. La Universitatea Cornell, l-a întâlnit pe Robert Rubin, student la
chimie. S-a căsătorit cu el în 1948, pe când era încă studentă, și au avut
patru copii.
Studii: După terminarea liceului, Vera a vrut să studieze astronomia la
prestigioasa Universitate Princeton, dar în anii 1950 femeile nu aveau voie.
Vera nu s-a lăsat doborâtă de prejudecăți și a reușit să se înscrie la
Universitatea Cornell, unde a absolvit în 1951.
Vera Rubin a lucrat toată viața pentru a depăși discriminarea femeilor în
domeniul științific. A fost prima femeie căreia i s-a permis să folosească
instrumentele de la Observatorul Mount Palomar în 1965, iar în 1981 a fost a
doua femeie aleasă în Academia Națională de Științe.
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RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Cunoscută pentru că a câștigat
Premiul Nobel pentru medicină pentru
descoperirea factorului de creștere a
nervilor
„Progresul depinde de creierul
nostru. Cea mai importantă parte a
creierului nostru, cea neocorticală,
trebuie să fie folosită pentru a-i ajuta
pe alții și nu doar pentru a face
descoperiri.”
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RITA LEVI MONTALCINI
(1909-2012)
Biografie scurtă
Rita Levi Montalcini s-a născut într-o familie evreiască cultă și este considerată un
model nu numai pentru emanciparea femeilor, ci și pentru lupta sa împotriva
fascismului și a legilor rasiale (a supraviețuit Holocaustului). A fost o specialistă
italiană în neurologie, academician și senator pe viață.
În contrast cu gândurile tatălui său, care vedea o carieră profesională pentru femei
ca pe un obstacol în calea rolului lor de soții și mame, s-a înscris la școala de
medicină din Torino la începutul anilor 1930 și a început să studieze sistemul nervos.
În 1938 a fost nevoită să plece de acasă din cauza legilor rasiale, dar în tot acest
timp și-a continuat studiile despre genetică, asistată de Giuseppe Levi. După cel deal doilea război mondial, s-a întors la Torino, unde a rămas până în 1946, când a fost
invitată în SUA de biologul Viktor Hamburger. A stat în SUA până în 1977, unde a
efectuat experimente care au dus la descoperirea factorului de creștere a nervilor.
Această descoperire „a mers împotriva presupunerii predominante în lumea științifică
potrivit căreia sistemul nervos este static și programat rigid de gene”.
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MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
Cunoscută pentru a fi prima femeie
afro-americană din Statele Unite
care a obținut un doctorat în
chimie
„Curajul este un obicei, o virtute: îl
dobândești prin acte de curaj.
Este ca și cum ai învăța să înoți
înotând. Înveți curajul prin curaj.”
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MARIE MAYNARD DALY
(1921-2003)
Biografie scurtă
1971: A devenit profesor asociat de biochimie și medicină la Universitatea
Yeshiva.
1975: A fost una dintre cele 30 de femei de știință care au participat la o
conferință privind dificultățile femeilor în domeniile STIM.
1999: A fost recunoscută de Asociația Națională Tehnică drept una dintre
cele mai bune 50 de femei din domeniul științei, ingineriei și tehnologiei.
A dezvoltat metode de separare a nucleelor de țesut și de măsurare a
compoziției bazelor din acizii nucleici deoxipentoză. Ea studiază sinteza
proteinelor, înțelegând rolul ribonucleoproteinei citoplasmatice și a măsurat
modificarea metabolismului proteinelor în condiții de alimentație și de post la
șoareci, astfel încât să poată fi monitorizată activitatea citoplasmei.
A studiat impactul colesterolului, al zahărului și al altor nutrienți: a fost prima
care a stabilit că hipertensiunea arterială este un precursor al aterosclerozei.
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VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)
Cunoscută pentru a fi prima femeie
britanică inginer maritim
S-a confruntat cu discriminare și
prejudecăți, dar a reușit să depășească
aceste obstacole și să devină prima
femeie inginer maritimă certificată din
Marea Britanie. A primit un #MBE și
premii pentru curaj după cel de-al
doilea război mondial.
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VICTORIA DRUMMOND
(1894-1978)

Biografie scurtă
S-a născut în castelul Megginch și a fost botezată în onoarea nașei sale și a
reginei Victoria. De la o vârstă fragedă a fost pasionată de mecanică, atât de
mult încât, la doar 20 de ani, a decis să își înceapă cariera în domeniul
ingineriei maritime, însă a picat examenul care i-a permis să fie admisă în
facultate: Vittoria a picat de 37 de ori ca femeie. Printre numeroasele sale
realizări: a fost prima femeie inginer care a lucrat pe nave în timpul celui deal doilea război mondial; a fost prima femeie expert în inginerie maritimă din
Marea Britanie.

ROMÂNIA
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FLÓRA SASS
(1841 - 1916)
Cunoscută pentru:
descoperirea Lacului Albert în
mijlocul Africii și Cascada Murchison
“"Fără această unguroaică extrem de frumoasă
și curajoasă, expediția lui Baker nu și-ar fi atins
scopul. Doamna Baker a salvat viața soțului ei
și expediția de două ori. Felul în care s-a
comportat față de băștinași a fost atât de
îndrăgit, încât triburile de negri de pe Nil încă o
numesc Mylady."
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FLÓRA SASS
(1841 - 1916)

Biografie scurtă:
Explorator transilvănean și a doua soție a exploratorului Samuel White
Baker. A participat la descoperirea Lacului Albert din mijlocul Africii și a
Cascadei Murchison. Era cunoscută în Africa sub numele de Myadue, ceea
ce înseamnă Steaua dimineții. A scris o carte despre călătoriile sale în Africa
cu titlul "Misterele Nilului".
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MÁRIA VENDL
(1890 - 1945)
Cunoscută pentru:
munca ei minuțioasă ca
mineralogist și profesor

A doua femeie care a fost numită
conferențiar universitar la vârsta de 40 de
ani.
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MÁRIA VENDL
(1890 - 1945)
Biografie scurtă:
S-a născut la 26 mai 1890 în Ditro, Transilvania, România. Familia ei s-a
mutat la Sopron, Ungaria, unde și-a continuat studiile. A absolvit
Universitatea din Budapesta, apoi a lucrat ca profesoară.
A devenit faimoasă pentru activitatea sa temeinică de mineralogist și
profesor. A fost primul cercetător maghiar a cărui lucrare a fost prezentată la
Academia Maghiară de Științe. A publicat 21 de lucrări științifice importante
în timpul vieții sale - în 1935 a primit Premiul Rauer al Societății Regale
Maghiare de Științe Naturale.
În 1941 a fost numită profesor la Universitatea din Debrecen, devenind astfel
al patrulea profesor universitar din familia sa. A murit la Sopron, la 17 august
1945.
Ea a numit unul dintre cele mai caracteristice minerale din Transilvania, după
satul ei natal, care este cunoscut și astăzi sub numele de DITROIT în
literatura mineralogică mondială.
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BLANKA BARTÓK
(1981 - )
Cunoscută pentru:
cercetări privind schimbările
climatice
"Am fost norocoasă că am avut șefi de
disciplină în timpul studiilor universitare
care m-au privit mai mult ca pe un coleg
decât ca pe un student. Prin urmare, am
fost socializat într-un mediu de cercetare
colegial și nu-mi pot imagina un alt mod.
Nu m-am simțit niciodată dezavantajată
pentru că eram femeie."
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BLANKA BARTÓK
(1981 - )
Biografie scurtă:
Profesor adjunct la Institutul Maghiar de Geografie al Universității BabeșBolyai. A absolvit Universitatea Babeș-Bolyai în 2004, iar în 2005 a absolvit
un masterat în geografie. Și-a susținut teza de doctorat cu tema "Schimbările
radiației globale în Europa" în 2013 la Universitatea din Debrecen, Ungaria.
Cercetările sale se concentrează pe schimbările climatice, în principal pe
tendințele radiației solare și pe componentele atmosferice care afectează
procesele de transfer radiativ, cum ar fi acoperirea norilor, aerosolii și
umiditatea. De asemenea, realizează studii de impact care analizează
consecințele schimbărilor climatice, în special în ceea ce privește utilizarea
surselor de energie regenerabilă. Nu are un motto specific pentru a-și
exprima relația cu știința, dar spune că: Cred în știință și iubesc natura, dar
cred și în natură și iubesc știința.
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RÉKA ALBERT
(1972 - )
Cunoscută pentru:
a fi unul dintre pionierii științei
moderne a rețelelor
“Obiectivul meu este să dezvolt colaborări
strânse cu puternice componente
experimentale și teoretice. Prin îmbinarea
expertizei transversale și interdisciplinare
sperăm să extindem cercetarea științifică
în direcții noi și interesante." - Poate fi citit
pe site-ul său, http://www.ralbert.me/ .”
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RÉKA ALBERT
(1972 - )

Biografie scurtă:
Născută la SZÁSZRÉGEN, în 1972, cercetător științific de etnie maghiară din
România, fizician, biolog. Unul dintre pionierii științei moderne a rețelelor.
Împreună cu Albert-László Barabási, au descoperit că marea majoritate a
rețelelor au o structură similară, independentă de scară, iar activitatea lor a
inițiat un nou mod de gândire, orientat spre rețele. Ei au fost printre primii care
au descris dinamica sistemelor biologice concrete folosind modele bazate pe
logică. Printre realizările sale se numără modelarea a două rețele legate de
boli. Are legături strânse cu mai multe grupuri de cercetare din Ungaria și este
implicată în predarea la universități maghiare.
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KAROLA SZILVÁSSY
(1876 - 1948)
Cunoscută pentru:
a fi prima femeie maghiară care
a pilotat un avion
“I should not like to leave an impression
that all structural problems can be settled
by X-ray analysis or that all cristal
structures are easy to solve. I seem to
have spent much more of my life not
solving structures than solving them.”
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KAROLA SZILVÁSSY
(1876 - 1948)

Biografie scurtă:
Karola Szilvássy a fost o aristocrată, o "femeie modernă" din Transilvania. A
fost prima femeie maghiară care a pilotat un avion și a participat la primul
război mondial ca asistentă medicală. A fost membră a Societății literare
Kemény Zsigmond din Marosvásárhely, iar în 1913 a regizat chiar și un film.
Mormântul ei se află în cimitirul Házsongard, pe care nu se menționează însă
nici anul nașterii și nici anul morții sale.
.

SPANIA
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INGE LEHMANN
(1888-1993)
Cunoscută pentru:
Descoperiri despre nucleul
Pământului
„Ar trebui să știți cu câți bărbați
incompetenți a trebuit să concurez în zadar".
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INGE LEHMANN
(1888-1993)
Biografie scurtă:
Inge Lehman s-a născut la Copenhaga în 1888 și a studiat la o școală foarte
progresistă pentru acea vreme, unde bărbații și femeile erau tratați în mod
egal. A studiat seismologia, o ramură a geofizicii care studiază undele
seismice ale Pământului.
Și-a dezvoltat cariera de seismolog în Danemarca, Marea Britanie și
Groenlanda, unde a lucrat la înființarea de observatoare seismologice.
Printre cele mai notabile repere ale carierei sale se numără descoperirea
discontinuității care separă nucleul exterior de nucleul interior, care este
numită în onoarea sa.
Inge Lehman a murit în orașul său natal la vârsta de 104 ani, unde și-a
petrecut restul carierei de cercetătoare.
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MARGARITA SALAS
(1938-2019)
Cunoscută pentru:
Descoperiri privind replicarea
ADN-ului

„O țară fără cercetare este o țară fără
dezvoltare"
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MARGARITA SALAS
(1938-2019)

Biografie scurtă:
Margarita Salas s-a născut la Madrid în 1938, unde a absolvit Științele
Chimice la Universitatea Complutense cu o notă remarcabilă. După ce și-a
obținut doctoratul, a lucrat în Statele Unite alături de laureatul Premiului
Nobel Severo Ochoa.
La întoarcerea în Spania, a creat primul grup de cercetare în domeniul
geneticii moleculare din țară. Printre principalele contribuții științifice ale
Margaritei Salas se numără determinarea direcției de citire a informației
genetice. De asemenea, ea a descoperit funcționarea ADN polimerazei
Phi29, care servește la multiplicarea ADN-ului. Acest brevet a fost cel mai
important brevet al Centrului Național de Cercetare din Spania.
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JOSEFINA CASTELLVÍ
(1935-)
Cunoscută pentru:
Studii asupra Antarcticii

„Viața te duce pe căi pe care nu le
plănuiești, dar întotdeauna ai de ales. Miam atins toate obiectivele pe care mi le-am
propus".
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JOSEFINA CASTELLVÍ
(1935-)

Biografie scurtă:
Josefina Castellví s-a născut la Barcelona în 1935 și a crescut în perioada
postbelică. A studiat la Universitatea din Barcelona, unde și-a obținut
doctoratul în științe marine.
Din 1960 a lucrat la Institutul de Științe Marine, fiind în același timp profesor
de cercetare. A participat la organizarea cercetării în Antarctica și a condus
instalarea primei baze de cercetare spaniole în această zonă, pe care a
condus-o până în 1997. De asemenea, a condus Programul Național de
Cercetare Antarctică și Institutul de Științe Maritime.
Pentru activitatea sa a primit, printre multe altele, premiul Societății Naționale
de Geografie din Spania.
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GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)
Cunoscută pentru:
Dezvoltarea de medicamente

„Nu vă speriați de munca grea. Nimic care
să merite nu se obține ușor. Nu-i lăsați pe
alții să vă descurajeze sau să vă spună că
nu puteți reuși".
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GERTRUDE BELLE ELION
(1918-1999)

Biografie scurtă:
Gertrude Belle Elion s-a născut la New York în 1918 și a studiat la
Universitatea New York, unde s-a specializat în biochimie. Încă de la o vârstă
fragedă, și-a dorit să studieze medicina și să dezvolte medicamente pentru a
vindeca boala care îi ucisese bunicul: cancerul.
Munca ei a dus-o la descoperirea a numeroase medicamente și tratamente
medicale. Printre acestea se numără primul imunosupresor, primul tratament
împotriva SIDA și medicamente pentru boli atât de variate precum malaria,
meningita, leucemia și guta. A primit Premiul Nobel pentru Medicină în 1988,
ca recunoaștere a marilor progrese pe care le-a făcut.
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MARÍA BLASCO
(1965-)
Cunoscută pentru:
Cercetare în domeniul cancerului
și al cromozomilor
„Cercetarea nu este o sarcină pe termen
scurt. Descoperirea unor lucruri
fascinante ca acesta necesită
ingeniozitate, timp și o finanțare adecvată.
Chiar și așa, mergem înainte împotriva
tuturor obstacolelor."

STEM

MARÍA BLASCO
(1965-)

Biografie scurtă:
María Blasco s-a născut la Alicante în 1965 și a studiat la Universitatea
Autonomă din Madrid, unde și-a obținut doctoratul în biochimie și biologie
moleculară sub conducerea Margaritei Salas. După aceea, a lucrat cu
laureatul Premiului Nobel pentru Medicină Carol W. Greider la New York. La
întoarcerea în Spania, și-a condus propriul grup de cercetare pentru a
investiga cancerul și relația acestuia cu telomerii (capetele cromozomilor).
Datorită descoperirilor și cercetărilor sale, s-au făcut multe progrese în
înțelegerea modului în care anumite enzime influențează apariția și
dezvoltarea cancerului.

IRLANDA
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Mae Jemison
(Născută în 1956)
Cunoscută pentru: A fi
prima femeie afroamericană în spațiu.
"Nu te lăsa niciodată limitat de imaginația
limitată a altora... Dacă adopți atitudinile lor,
posibilitatea nu va exista, pentru că tu ai
exclus-o deja... Poți asculta înțelepciunea
altora, dar va trebui să reevaluezi lumea
pentru tine însuți".

STEM

Mae Jemison
(Născută în 1956)
Jemison a crescut urmărind la televizor transmisiunile Apollo, dar era
adesea supărată că nu existau femei astronaut la bord. Cu toate acestea,
Jemison a fost inspirată de actrița afro-americană Nichelle Nichols, care a
jucat rolul locotenentului Uhura în serialul Star Trek, și a fost hotărâtă ca
într-o zi să călătorească și ea în spațiu. Jemison a absolvit în 1977 cu o
diplomă în inginerie chimică și o diplomă în studii afro-americane.
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Fionnghuala “Fig”
O’Reilly
(Nascută în 1993)
Cunoscută pentru: a
promova diversitătea
în domeniul științei
Întotdeauna mi-a plăcut ideea de a crea
lucruri pentru viitor, iar acum asta este
ceea ce fac. Vreau să văd mai mulți tineri,
mai multe femei și mai multe persoane cu
origini diverse [în STEM], deoarece toate
aceste voci sunt foarte importante în
crearea viitorului pe care dorim să îl
vedem pentru noi înșine."

STEM

Fionnghuala “Fig”
O’Reilly
(Născută în 1993)
Fionnghuala s-a născut pe 20 august 1993, este o actriță, model,
prezentatoare de televiziune și inginer irlandezo-american.
Fionnghuala a aflat pentru prima dată ce înseamnă cu adevărat să fii
inginer în cadrul unui program de vară la Universitatea din California,
Berkeley, unde a studiat discipline STEM în timpul verilor, în
adolescență. Fionnghuala are o diplomă de licență în ingineria
sistemelor de la Universitatea George Washington și lucrează în
prezent ca Datanaut NASA și ca director regional al Space Apps
Challenge al NASA. În 2019, a făcut istorie când a fost încoronată ca
prima femeie de culoare care a reprezentat Irlanda la concursul
internațional Miss Universe.

WOMEN HACK

THE GAME

STEM

Jocelyn Bell Burnell
(Născută în 1943)
Cunoscută pentru:
Descoperirea
pulsarilor
"Există praf de stele în venele tale.
Suntem literalmente, în ultimă
instanță, copii ai stelelor. Știința
este o căutare a înțelegerii".

STEM

Jocelyn Bell Burnell
(Nascută în 1943)
Jocelyn, un astrofizician din Irlanda de Nord, care, în calitate de student
postuniversitar, a descoperit primii pulsari radio în 1967. În 1965, a început să
lucreze la doctorat la Universitatea Cambridge. În perioada în care era
studentă la Cambridge, lucrând sub conducerea lui Antony Hewish, Jocelyn
Bell a descoperit pulsarii.
A contribuit la construirea unui radiotelescop de mari dimensiuni și, în 1967,
în timp ce analiza înregistrările experimentelor sale de monitorizare a
quasarilor, a descoperit o serie de impulsuri radio extrem de regulate. După
mai multe săptămâni de analiză, Bell a observat niște marcaje neobișnuite pe
hârtia de grafic. Aceste marcaje erau făcute de o sursă radio prea rapidă și
prea regulată pentru a fi un quasar. Premiul Nobel pentru Fizică din 1974 a fost
acordat lui Hewish și Martin Ryle pentru descoperirea pulsarilor. Mai mulți
oameni de știință proeminenți au protestat față de omiterea lui Bell Burnell,
deși aceasta a susținut că premiul a fost acordat în mod corespunzător, având
în vedere statutul ei de studentă la momentul descoperirii.
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Macinley Butson
(Nascută în 2001)
Cunoscută pentru:
SMART Armour pentru pacienții
cu cancer de sân
"Cel mai bun sfat pe care l-am dat
cuiva este: Dacă nu eu, atunci cine?
Dacă nu acum, atunci când? Asta
mă face să continui să merg înainte
în cariera mea."

STEM

Macinley Butson
(Nascută în 2001)
Macinley Butson este unul dintre cei mai importanți tineri inventatori
australieni care îmbunătățesc lumea prin STEM. În 2017 a câștigat
locul 1 la Târgul Internațional de Știință și Inginerie INTEL, pe când
avea doar 16 ani. Macinley a lucrat cu companii precum YouTube,
Lenovo, Nintendo, Samsung și Acer, ajungând și inspirându-i pe cei
care îi ascultă povestea.
Invențiile sale au ca scop sprijinirea pacienților cu cancer mamar prin
radioterapie și asigurarea furnizării de apă potabilă sigură pentru
comunitățile în curs de dezvoltare. A devenit parte din BBC 100
Women 2020 datorită contribuțiilor sale și rolului său de inspirație în
domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii.
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Mayim Bialik
(Nascută în 1975)
Cunoscută pentru:

a fi cercetătoare în
neuroștiințe
"A fi om de știință este ca și cum ai fi
îndrăgostit de fiecare aspect al
universului".

STEM

Mayim Bialik
(Nascută în 1975)

Mayim a obținut o diplomă de licență în neuroștiințe și studii ebraice și
iudaice, precum și un doctorat în neuroștiințe la UCLA. Ea este
purtătoarea de cuvânt a Texas Instruments, inspirând tinerele femei să
se angajeze în cariere STEM, și a lucrat cu mărci și organizații precum
DeVry University, Gillette (campania Man of Steel) și Old Navy.
Mayim Hoya Bialik joacă în prezent rolul lui Amy Farrah Fowler, un
neurobiolog, în comedia de succes a postului CBS "The Big Bang
Theory", pentru care a primit nominalizări la premiile Emmy în 2012 și
2013 la categoria "Actriță în rol secundar remarcabilă într-un serial de
comedie".

