Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne
Kup najnowszy, wrześniowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera obszerny tekst
Moniki Kowalczyk „Pół wieku głębokiej ekologii”, w którym zaprezentowane są korzenie filozofii
głębokiej ekologii, jej główne tezy, oraz Arne Naess twórca ruchu społecznego skupionego wokół
głębokiej ekologii.
Kup najnowszy, wrześniowy numer Miesięcznika Dzikie Życia. Wydanie otwiera obszerny
tekst Moniki Kowalczyk „Pół wieku głębokiej ekologii”, w którym zaprezentowane są
korzenie filozofii głębokiej ekologii, jej główne tezy, oraz Arne Naess twórca ruchu
społecznego skupionego wokół głębokiej ekologii.
W tekście Moniki Kowalczyk „Pół wieku głębokiej ekologii” autorka przypomina, że we wrześniu
1972 r. norweski profesor Arne Naess, wykładem „The Shallow and the Deep Long-Range Ecology
Movement. A summary”, wygłoszonym podczas Trzeciej Konferencji Badań nad Przyszłością Świata
w Bukareszcie, zapoczątkował ruch skupiony wokół filozofii głębokiej ekologii. Autorka pokazuje
początki tego nurtu, jego rozwój, kierunki, obecność w Polsce, wreszcie przybliża postać Arne
Naessa.

⇒ Zamawiam ten numer
W wydaniu: 50 lat głębokiej ekologii, katastrofa na Odrze, wodór – ratunek czy ślepy zaułek.
Przypominamy o naszym Sklepie sklep.pracownia.org.pl, dzięki któremu bardzo prosto można
zamówić nasz miesięcznik oraz inne publikacje.
Zobacz, co znajdziesz we wrześniowym wydaniu:
„Głęboka ekologia naszą inspiracją” Grzegorz Bożek
„Pół wieku głębokiej ekologii” Monika Kowalczyk
„Serce głębokiej ekologii” Magdalena Mateja-Furmanik
„Pół wieku głębokiej ekologii – a świat ma się coraz gorzej” Ryszard Kulik
„Cenna lekcja od złotych alg” Krzysztof Okrasiński
„Takiej skali katastrofy w Odrze można było uniknąć” rozmowa z Robertem Wawrętym
„Wodór. Ratunek czy ślepy zaułek?” Diana Maciąga, Katarzyna Wiekiera
„Europarlament uznał gaz i atom za »zrównoważone« źródło energii. To sabotaż dla
ochrony klimatu i bezpieczeństwa!” Diana Maciąga, Katarzyna Wiekiera
„Bliskie spotkania z wężami” Bartosz Świątek
„Kamienna” Łukasz Misiuna
Wieści ze świata
„Rezyliencja” Ryszard Kulik
„Rośliny w obliczu niepewnej przyszłości” prof. Piotr Skubała
„Ekologia głęboka i morze” prof. Jan Marcin Węsławski
Ścinki
humor Ryszard Dąbrowski
Najnowszy numer jest dostępny w naszym Sklepie, w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i
smartfonach od 7 września oraz w salonach Empik i Garmond Press od 12 września. Zapraszamy do
Wrześniowe wydanie Dzikiego Życia już
dostępne

1

lektury!
Miesięcznik Dzikie Życie
Grzegorz Bożek, redaktor naczelny
tel. 665 831 257; e-mail: redakcja@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra

Miesięcznik Dzikie Życie jest jedynym w Polsce pismem, które odważnie, dociekliwie i bezkompromisowo opisuje
problemy ochrony przyrody w kraju i zagranicą. Popularyzujemy ideę ochrony dzikiego życia. Ujawniamy kto i z jakich
pobudek niszczy przyrodę. Mamy własne zdanie.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym sklepie (pojedyncze egzemplarze
i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, e-Kiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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