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Londa Schiebinger
Amerykańska historyczka, znawczyni problematyki feministycznej z perspektywy
historycznej, zwłaszcza obecności kobiet w nauce oraz relacji nauki z płcią (gender).
Profesorka historii nauki na Wydziale Historii Uniwersytetu Stanforda, dyrektorka
projektu „EU/US Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering,
*
and Environment” . Popularyzatorka problematyki feministycznej, publikowała
w New York Times, New Yorker, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitschrift, La Vanguardia, El País. Pracuje jako ekspertka i konsultantka dla wielu amerykańskich i międzynarodowych instytucji doradzając w problematyce kobiet czy płci (gender) w nauce, medycynie i inżynierii.
Szczegółowo analizowała domniemaną neutralność płciową nauki (książka The Mind
Has No Sex? Women in the Origins of Modern Science z 1989), od lat zajmuje się strukturą płciową instytucji naukowych (zob. chociażby redagowana przez nią praca Women
and Gender in Science and Technology, 2014); płciowym wymiarem teorii naukowych,
zwłaszcza nauk biologicznych (książka Nature’s Body: Gender in the Making of Modern
Science, 2004), wpływem feminizmu na zmiany zachodzące w nauce (zob. artykuł Czy
feminizm zmienił naukę?, który publikujemy w tym tomie). Ponadto bada kolonializm
nauki zachodnioeuropejskiej i jego skutki dla (nie) wiedzy, analizując między innymi
problemy botaniki (Plants and Empire: Colonial Bioprospecting in the Atlantic World,
2004; Agnatology: The Making and Unamking of Ignorance (współredakcja z Robertem
Proctorem, 2008).
Otrzymała honorowy doktorat na Vrije Universiteit w Brukseli (2013). W 2010
przyznano jej nagrodę Interdisciplinary Leadership Award, Women's Health na Stanford Medical School, pięć lat wcześniej Prize in Atlantic History przyznawaną przez
American Historical Association. Jej książkę Plants and Empire: Colonial Bioprospecting
in the Atlantic World w 2005 roku wyróżniono nagrodą Alf Andrew Heggoy Book Prize
przyznawaną przez French Colonial Historical Society. Za artykuł „Feminist History of
Colonial Science" (Hypatia 19 (2004): 233-254) w tym samym roku otrzymała J. Worth
Estes Prize przyznawaną przez American Association for the History of Medicine. Jej
prace przetłumaczono na 13 języków.
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*Tłumaczenie „Innowacje Genderowe. Studium przypadku: Nauka. Genetyka dookreślania płci
biologicznej”, które publikujemy w tym numerze, jest jednym z tekstów, które powstały w wyniku
prowadzenia badań w tym projekcie.

