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Promocja ksi??ki "Dziecko, in vitro, spo?ecze?stwo. Uj?cie interdyscyplinarne"

Co to znaczy by? „dzieckiem z in vitro” we wspó?czesnej Polsce?
Czy taki sposób pocz?cia ma znaczenie?
Data dodania: 08-04-2018

Przydatne informacjeLink do strony wydarzenia: Facebook [1]
Miasto: Warszawa
Miejsce: Pracownia Du?y Pokój, ul. Warecka 4/6
Data zako?czenia: 17-04-2018
Godzina: 18:00

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i Interdyscyplinarny Zespó? Bada? nad Dzieci?stwem UW
zapraszaj? na spotkanie z cyklu dzieci / granice / etnografie
promuj?ce ksi??k?
Dziecko, in vitro, spo?ecze?stwo. Uj?cie interdyscyplinarne
(pod red. A. Krawczak, E. Maciejewskiej-Mroczek, M. Radkowskiej-Walkowicz, 2018, Wydawnictwo Oficyna
Naukowa).
W spotkaniu udzia? wezm?:
El?bieta Korolczuk, socjolo?ka (Uniwersytet Södertörn w Szwecji)
Pawe? ?uków, filozof (Uniwersytet Warszawski)
Barbara Szczerba, wiceprzewodnicz?ca stowarzyszenia Nasz Bocian
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dyskusj? poprowadzi Agnieszka Ko?cia?ska [2]
O ksi??ce:

Autorki tekstów udzieli?y g?osu najbardziej zainteresowanym – dzieciom
urodzonym dzi?ki in vitro, ich rodzinom, osobom niep?odnym, osobom staraj?cym
si? o dziecko (kobietom i m??czyznom). Osobom, które jednocze?nie mog? czu?
si? najbardziej poszkodowane przez tocz?c? si? w ostatnich latach w polskiej
przestrzeni publicznej dyskusj? dotycz?c? wspomaganej reprodukcji.
Na ksi??k? sk?adaj? si? nie tylko artyku?y stricte naukowe, opisuj?ce wyniki
bada? czy sytuacj? prawn?, lecz tak?e wzruszaj?ca autoetnografia pierwszego
polskiego dziecka pocz?tego in vitro czy zapis dyskusji o tym, jak? rol? w ?yciu
rodziny mog? odgrywa? ró?ne stanowiska wobec tej technologii.
Z recenzji dr hab. Agnieszki Ko?cia?skiej
Wi?cej o ksi??ce [3]
Pracownia Warecka – zadanie finansowane ze ?rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego przeznaczonych
na dzia?alno?? upowszechniaj?c? nauk?.
Ksi??ka powsta?a w ramach projektu sfinansowanego ze ?rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji nr DEC-2012/07/E/HS3/01024.

Powi?zane materia?y Dziecko in vitro Spo?ecze?stwo Uj?cie interdyscyplinarne [4]
Nowe technologie reprodukcyjne - perspektywa childhood studies [5]
Do?wiadczenie in vitro. Niep?odno?? i nowe technologie reprodukcyjne w perspektywie antropologicznej [6]

Source URL: https://etnologia.uw.edu.pl/wokol-etnologii/promocja-ksiazki-dziecko-vitro-spoleczenstwo
Odno?niki
[1] https://www.facebook.com/events/159795621370555/
[2] https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/ludzie/pracownicy/agnieszka-koscianska
[3] https://www.etnologia.uw.edu.pl/instytut/publikacje/dziecko-vitro-spoleczenstwo-ujecie-interdyscyplinarne
[4] https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/publikacje/dziecko-vitro-spoleczenstwo-ujecie-interdyscyplinarne
[5] https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/badania/granty/nowe-technologie-reprodukcyjne-perspektywa-childhoodstudies
[6] https://etnologia.uw.edu.pl/instytut/publikacje/doswiadczenie-vitro-nieplodnosc-i-nowe-technologiereprodukcyjne-w-perspektywie
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