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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
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Живот преди професионалната
кариера
1. Какво работят родителите ви? Колко братя/сестри имате? По-малки ли са
или по-големи?
Баща ми е лекар с две специалности – педиатрия и детска психиатрия. Майка
ми беше стюардеса, а сега е домакиня. Имам по-малък брат, който е адвокат.
2. Къде сте прекарвали по-голямата
част от времето си, когато сте
били малки? Къде сте живеели
през това време – в голям град,
в малък град, на село и т.н.?
Винаги съм живяла в Рим.
3. Как прекарвахте
време?

свободно си

Четях и играех.
4. Родителите ви или други важни
хора за вас изразяваха ли своето мнение за това, какво трябва да
е оброто/перфектното момиче (умно, сладко, красиво, скромно и др.)?
Не, те ме учеха да бъда „добър” човек – честен, разумен и уважителен към
другите независимо от техния пол.
5. От какъв пол беше най-близкия ви приятел в детството? Този човек
изразяваше ли своето мнение за това какво трябва да е доброто момиче?
Когато бях дете – момичета, после и от двата пола. Всичките ми приятели
споделят мнението ми, че жените трябва да са независими и да имат
същите възможности като мъжете.
6. Какви са професиите на вашите приятели?
Много от приятелите ми станаха адвокати и инженери, други избраха
различни кариери. Почти всички са с висше образование.
7. Имали ли сте модели за подражание? Ако сте имали, кои са били те и кои
от техните качества сте искали да притежавате.
Когато бях дете, исках да стана лекар като баща си. Исках да помагам на
другите. Харесваше ми неговата мъдрост и способността му да разбира
хората и техните проблеми.
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Професионална кариера
1. Кои са най-ранните ви спомени, свързани с избора на настоящата ви
професия?
Всъщност никога на съм обмисляла това. То просто се случи!
А и имам университетска степен по литература.
2. Кой беше първият импулс?
Имах много приятели, които следваха инженерни науки. По време на
следването си с тяхна помощ започнах да работя за една от катедрите на
инженерния факултет – превеждах и редактирах материали за международни
конгреси и срещи. Това ми беше първата среща с компютрите
и техническата област.
3. Как взехте решението за своята настояща кариера?
Един ден мой приятел ме попита дали проявявам интерес да се включа
в малък проект за Ericsson Telecommunications – само за 2 седмици… А това
беше преди десет години!
4. Кои аспекти от ИКТ областта
намирате за особено привлекателни?
Възможността да участваш в създаването
на нещо, което може да е полезно –
например да опрости някаква сложна
работа.
5. В екип ли работите или сама?
В повечето случаи в екип.
6. С какво се занимавате?
През
годините
съм
се
занимавала
с различни неща. Днес съм функционален
анализатор. Била съм системен инженер и ръководител на проект.
7. Какво представлява един ваш типичен работен ден?
Зависи от етапа на проекта, по който работя. Може да бъде проучване на нов
продукт с много срещи и спорове с техниците или подготвяне на техническа
спецификация, или проверка на реализиран проект, за да се види дали
първоначалните изисквания са напълно спазени.
8. Кои аспекти от работата ви ви харесват най-много и най-малко?
Харесва ми работата в екип, където различните хора си взаимодействат
положително и се получава възможно най-добрия резултат.
Не ми харесва негативната конкуренция между колегите и дискриминацията
на жените.
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Подкрепящи/възпрепятсващи
фактори
1. Бихте ли описали професионалната си кариера?
Всъщност исках да стана лекар, но поради различни лични причини направих
друг избор.
2. Кои хора ви подкрепяха при избора на кариера и кои фактори ви помагаха?
Семейството и приятелите ми винаги са ме подкрепяли и са се опитвали да
ми помагат при вземането на важни за мен решения.
3. Кои хора и фактори ви възпрепятстваха при избора на кариера? Как се
справихте с тях?
За съжаление много често различни хора са се изправяли на пътя ми и са
искали да се възползват от мен и моите способности в свой интерес. Имала
съм проблеми и с колеги, които са ме дискриминирали, защото съм жена, а те
смятат, че жените не са за тази професия.
Единственият начин за справяне с тези ситуации е да запазя спокойствие, да
покажа своя професионализъм и добри резултати, а понякога да направя
всичко възможно да сменя екипа.
4. Защо избрахте тази професия?
Както споменах и по-рано, всъщност не съм избрала тази работа.
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Личен живот
1. Как прекарвате свободното си време?
С приятели – ходя на кино и театър, чета.
2. Имате ли деца? Ако имате, от какъв пол са?
Не.
3. Повлияно ли е от работата ви свободното ви
време? Ако е така, по какъв начин?
Не.
4. Какви са основните ви интереси
професията? Имате ли хобита?

извън

Културата. Пиша прегледи за пиеси и филми
в едно он-лайн списание.
5. Как ще опишете себе си с няколко думи?
Сериозна, приветлива, грижлива и т.н.
Аз съм човек с твърди принципи (понякога твърде
твърди). Честна съм, винаги уча нещо ново
(каквото и да е), мога да изслушам съседа си и да
му помогна. Обичам да си сътруднича с другите.
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Съвет към другите
1. Ще насърчите ли и други жени да работят като ИТ специалисти? Защо?

Как ще ги насърчите?
Абсолютно. Въпреки че този свят е все още „мъжки”..
Смятам, че жените са особено подходящи за този вид работа, тъй като тя
изисква точност, постоянство и премерена доза фантазия и креативност.
Не е правилно да се смята, че някои дейности са само за мъже или за
мъжкарани. Това е една концепция, развита от мъжете, за да държат жените
далеч от своята територия.
Истината е, че те се страхуват, защото много често жените са много подобри в този вид работа от мъжете. Това не важи само за техническата
част. Както показват и последните проучвания, жените дават всичко от себе
си, когато управляват екипи. Те имат по-добри отношения със своите
подчинени и екипите, управлявани от тях, получават по-добри резултати за
по-кратко време. Изглежда, че една от причините за това е способността на
жените да „чуват” какво говорят хората и да се съобразяват с тяхното
мнение, а не просто да вземат решения и да ги спускат на другите.
От друга страна би било грешка да се държим „като мъже”, за да успеем.
Просто бъдете себе си, отваряйте си очите и вземайте правилните
решения като слушате сърцето и разума си!
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