
  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 

Temat   Wiedza rodzicielska a przejścia do macierzyństwa we współczesnej Polsce  
Termin   9 grudnia 2021 (czwartek), godz. 17.00 
Link   https://us02web.zoom.us/j/88145168955?pwd=eGFDQ29FMHEwQWNObWJCSHlOMGMwUT09 
  Meeting ID: 881 4516 8955 
  Passcode: 123893 
Panelistki dr hab. Paula Pustułka - Uniwersytet SWPS, Ośrodek Młodzi w Centrum LAB 
 

  dr Justyna Sarnowska - Uniwersytet SWPS, Ośrodek Młodzi w Centrum LAB 
Prowadzenie  dr hab. Małgorzata Sikorska - Wydział Socjologii UW 
Jednym z kryteriów "dobrego" macierzyństwa jest obecnie posiadanie odpowiednio legitymizowanej, eksperckiej 
wiedzy rodzicielskiej (parenting expertise). Przekazy eksperckie, w różnym stopniu przyjmowane przez młode 
matki, są istotne jako odbicie szerszej zmiany społecznej. 
W oparciu o dane jakościowe z dwóch projektów badawczych: GEMTRA “Tranzycja do macierzyństwa w trzech 
pokoleniach Polek” oraz MATKA 360 “Droga do macierzyństwa we współczesnej Polsce z perspektywy ekspertek 
i ekspertów”, pokażemy trzy źródła wiedzy rodzicielskiej związanej z zostawaniem matką po raz pierwszy. 
Wskażemy zarówno na zanik międzypokoleniowego transferu ekspertyzy rodzicielskiej w rodzinach, jak i na 
skutki powszechnej granulacji ekspertyzy, która łączy się z macierzyńską niepewnością i zagubieniem. Opiszemy 
także wyłaniające się modele wiedzy odchodzące od dzieciocentryczności.  
Wyniki analiz posłużą do szerszej dyskusji o zmieniających się procesach przejść do macierzyństwa we 
współczesnej Polsce.

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, 
nawiązywaniu kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do 
dyskutowania pomysłów na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i 
aktualnych publikacji z obszaru socjologii życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz 
do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być 
także szansą dla młodych badaczek i badaczy do prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich 
pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może 
w nim uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji: 
iwona.taranowicz@uwr.edu.pl lub sekretarz Sekcji: mszyszka@kul.pl. 
Terminy kolejnych spotkań: 13 stycznia, 10 marca, 12 maja, 9 czerwca.  
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-
Intymno%C5%9Bci-PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 
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