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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Celem przekazywania Państwu bardziej aktualnych wiadomości z zakresu wydarzeń związanych z
socjologią jakościową zdecydowaliśmy się zastąpić dotychczasowy Newsletter PSJ, który ukazywał się
każdorazowo po wydaniu nowego numeru pisma, regularnym, comiesięcznym Biuletynem Informacyjnym.
Uaktualniane Biuletyny PSJ będą Państwu przekazywane - jak dotychczas - drogą e-mailową oraz będą
dostępne na stronie internetowej Przeglądu Socjologii Jakościowej w zakładce „Aktualności”.
Mamy nadzieję, iż nowa formuła edycji Biuletynu Informacyjnego PSJ okaże się dla Państwa korzystnym
rozwiązaniem.
Jednocześnie zachęcamy Państwa do śledzenia najnowszych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej
publikowanych na portalach internetowych Blip, Twitter oraz Facebook.
Polecamy także Państwa uwadze najnowsze wydanie Qualitative Sociology Rewiev, które jest już dostępne
na następującej stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume17.php
Życzymy przyjemniej lektury!

CALLS FOR PAPERS
Religion and Gender
New Issue: Gender and Religiosity in Multicultural Societies
Editors:
Chia Longman, Ghent University
Eva Midden, Utrecht University
Guest Editor:
Anne Sofie Roald, Chr. Michelsen Institute
For a forthcoming issue of the newly launched journal Religion and Gender all contributions, either
theoretically or empirically oriented, and from various disciplinary perspectives that address the complex
and dynamic relationship between religion and gender in contexts of increased cultural diversity that
characterize contemporary societies throughout the world today, are warmly invited.
Contributions may wish to address the following questions but are by no means limited to them:
* How does migration, cultural and/or geographic dislocation and/or majority/minority experience
differentially impact the religious lives of women and men?
* What are the conditions under which patterns of gender traditionalism and conservatism arise and how
can these be assessed from a non-racist gender critical perspective?
* Where is there space for reinterpretations of religious tradition in more gender progressive modes, or how
can religious „agency‟ for women, men, and other gender and sexual identities be identified and theorized?
* How are religious and spiritual ideologies and imaginaries sustained, challenged or transformed in the
face of globalization and increased intercultural and transcultural interaction and exchange?
* How do both authoritative and alternative forms of religious practice and expression that emanate from
„global flows‟ and cross-cultural travelling influence the power relations between women and men in
relation to non-religious dominant and alternative ideologies of gender?
* What is the role of gender in contemporary theories and practices of interreligious dialogue and
communication, including secular voices, at both local grassroots levels and at representative institutional
fora?
* How does diversity within the gendered individual impact religious experience and identity, such as in
new forms of hybrid identity and transreligiosity?
* What are the consequences and challenges of the new „postsecular turn in feminism‟ for
reconceptualizing the relationship between gender and religion in multicultural contexts?
Deadline for Submissions: February 01, 2011
For further information, please visit the following site:
https://ojs.uvt.nl/index.php?journal=Religion_and_Gender&page=announcement&op=view&path[]=11
(source: Internet)

Sociology
Journal of the British Sociological Association
Special Issue: The Sociology of Human Rights
Special Issue Editors:
Patricia Hynes, National Society for the Prevention of Cruelty to Children
Michele Lamb, Roehampton University
Damien Short, Institute of Commonwealth Studies
Matthew Waites, University of Glasgow
This special issue, to be published in October 2012, addresses human rights as a crucial theme for
contemporary sociology globally. The concept of human rights has become pervasive. Whether endorsed or
criticised, it poses a challenge to which sociology must respond.
Contributions should address any aspect of human rights in any specific or general context worldwide,
while also engaging with sociological research in a sustained way.
Possible themes include:
* New sociological research on human rights contraventions
* Human rights activism and activist sociology
* Relationships and gulfs between human rights ideals and lived experiences
* Civil, political, economic, social, cultural and „solidarity‟ (environment, development, peace) rights
* Human rights law, norms, institutions, regimes, discourses and practices
* Equality and human rights in the United Kingdom, Europe and globally
* Human rights, citizenship, social policy and welfare; human rights and education
* Sociology‟s relationship to normative human rights theories
* Human rights and multiple social inequalities: raciality, ethnicity, class, gender, sexuality, religion,
disability, age, migration, national minorities
* The sociology of human rights in the shadow of war and conflict
* Human rights, cosmopolitanism, colonialism, imperialism and militarism
* The sociology of genocide and gross human rights violations
* Human rights, social movements and non-governmental organisations
* Meanings and practices of development, especially in the global South
* Human rights, subjectivity and experiences of entitlement and agency
* Classical and contemporary social theory, the human and rights, from Marx; post structuralism and
governmentality; Agamben‟s states of exception
* Methodologies, methods and ethics in research on human rights
* Political repression, torture and exploitation
Deadline for Papers: July 31, 2011-01-03
For further information, please visit the following site:
http://www.britsoc.co.uk/NR/rdonlyres/8A04C72E-9A5B-4B9D-A532-3249B8827325/0/SOC_Special_Issue_2012_CFP.pdf
(source: Internet)

FELLOWSHIPS
Latin American Security, Drugs and Democracy Fellowship
The Latin American Security, Drugs and Democracy (LASDD) Fellowship supports postdoctoral and
dissertation-level research on organized crime, drug policy, and related topics across social science and
related disciplines. The fellowship seeks to develop a concentration of researchers who are interested in
policy relevant outcomes and are willing to become members of a global interdisciplinary network.
Deadline for applications: January 20, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.ssrc.org/fellowships/osi/
(source: Internet)

DPDF Student Fellowship Competition
The Dissertation Proposal Development Fellowship (DPDF) is organized to help early-stage graduate
students in the humanities and social sciences formulate effective doctoral dissertation proposals. The
program offers training within different interdisciplinary fields of study under the leadership of pairs of
tenured senior faculty, who define the fields and serve as research directors for groups of 12 graduate
students.
Deadline for applications: January 28, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.ssrc.org/fellowships/dpdf-fellowship/
(source: Internet)

5th EDUC 8 WORKSHOP
Why does gender still matter in education? Contributions and challenges for educational research
Date: June 29-30 – July 01, 2011
Site: University of Porto, Portugal
Organizer: EDUC8 – GROUP (AN INTERNATIONAL RESEARCH GROUP ON SOCIAL AND
EDUCATIONAL INEQUALITIES); Faculty of Psychology and Educational Sciences - University of Porto
(FPCEUP); Educational Research and Intervention Centre (CIIE)
Topics: The workshop is aimed at doctoral students and early career researchers interested in relationships
between research and policies. The Organizer invites proposals which contribute to any of the following
questions of the workshop:
1. Gender, concepts and methods
* How is gender conceptualized and operationalized in educational research, especially in schools? What
theories do we use? What are their advantages and disadvantages?
* What research methods do educational researchers use to unpack gender?
* What are their advantages and disadvantages?
* Do researchers combine qualitative and quantitative methods to study gender? How? Why? What are
their theoretical perspectives?
* How is the concept of gender equality understood and worked out in the educational field? How are
gender equality and equity defined?
* What ethical problems do we face doing educational research on gender?
* What are the implications of multiple inequalities (gender, class, age, ethnicity, religion, sexuality) for
educational research and for equality strategies?
2. Gender research and educational policies and practices
* What impact do studies on gender and education have for practitioners in different educational settings
(lecturers, teachers, social workers, psychologists, educational workers)?
* What do researchers and practitioners need to know/do to enhance gender equity in education? Or how
can gender equity be enhanced by researchers and practitioners? What strategies can be endured in order to
enhance gender equality in education?
* How can educational policies address gender inequalities? Is there a gap between educational policies and
practices in what concern equality of opportunities?
* How do practitioners and young people understand gender and gender relationships? How they “do
gender” in different educational settings (formal and non formal) and how do they produce, challenge or
resist traditional masculinities and femininities?
* How can we achieve structural changes on gender inequalities in educational contexts?
Deadline for abstracts: January 15, 2011
Registration fee: 150 €
Contact: Lucie Jarkovská e-mail: jarkovska@fss.muni.cz
For further information, please visit the following site:
http://www.york.ac.uk/res/educ8group/CFP_2011Portugal.pdf
(source: Internet)

KONFERENCJE
Seksualność w zwierciadle humanistyki
Termin: 11-13 kwietnia 2011
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka”
Tematyka: Organizatorzy zapraszają studentów, doktorantów oraz specjalistów dyscyplin
humanistycznych i pokrewnych do interdyscyplinarnej refleksji nad następującymi zagadnieniami:
Seksualność oczami teologów i filozofów; Zagadnienia seksualności w religiach świata; Erotyka w słowach
i obrazach; Seksualność na manowcach – prostytucja i pornografia w historii, literaturze i malarstwie;
Różne oblicza różnej seksualności w kulturze i sztuce – hetero-, homo-, biseksualizm…; Granice
seksualności – zaburzenia preferencji seksualnych okiem badacza humanisty; Tobiaszowe noce,
pokładziny, ius primae noctis… – zwyczaje i rytuały seksualności; Popkultura wobec seksualności; Seks
2.0 – seksualność w czasach nowych mediów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 stycznia 2011
Kontakt: e-mail: karolina.kowalska@nowahumanistyka.pl
Opłata konferencyjna: Brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://blog.nowahumanistyka.pl/
(źródło: Internet)

Mody w literaturze i kulturze popularnej
Termin: 13-15 kwietnia 2011
Miejsce: Olsztyn
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dr hab.
Sławomir Buryła, prof. UWM; Dr Danuta Ossowska)
Tematyka: Organizatorzy kierują zaproszenie do wspólnej refleksji na temat mody w literaturze i kulturze
popularnej do lingwistów, literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, socjologów i
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych następującymi zagadnieniami: Moda na
obnażanie: casus Facebook.pl, Nasza-klasa.pl, blogi i fotoblogi; Moda na demokrację – moda na dzielenie
się: casus YouTube i Demotywatory.pl; Moda na konsumpcję: popularność alternatywnych punktów
widzenia, czyli moda na teksty z kręgu kultury fanowskiej; Moda na bunt: parodie i pastisze, czyli opór
wobec stereotypów; Fatalne zauroczenie – flirt z tematami „niskimi” i moda na kicz; Marki, które
kochamy – modne gatunki popularne, czyli od przyczyny do efektu; Moda na nowe media: atrakcyjność a
interaktywność przekazu popkulturowego; Modne słowa – język popkultury; Moda na pisanie – literatura
w Internecie; Moda na krytykę popkultury: od krytyki krytyków, przez kulturę konsensusu do kultury
uczestnictwa.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2011
Opłata konferencyjna: 200 zł
Kontakt: Lida Gąsowska e-mail: lidiagasowska@wp.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=343&catid=35&Itemid=27
(źródło: Internet)

Międzynarodowa Konferencja "Etyka zabijania"
Termin: 16-17 maja 2011
Miejsce: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
Organizatorzy: Zakład etyki Instytutu Filozofii US; EtykaPraktyczna.pl
Tematyka: Przedmiotem wystąpień na konferencji Organizatorzy proponują uczynić refleksję nad
zagadnieniami wpisującymi się w następujące obszary tematyczne: 1. Etyka wojny; 2. Prawa zwierząt; 3.
Etyka medyczna; 4. Etyka ogólna.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2011
Opłata konferencyjna: 100 zł
Kontakt: e-mail: konferencja@etykapraktyczna.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://etykapraktyczna.pl/inne/konferencja/konferencja-etyka-zabijania.html
(źródło: Internet)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
BIO – PSYCHO - SPOŁECZNY WYMIAR ZDROWIA RODZINY
Termin: 19-20 maja 2011
Miejsce: Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna
Organizatorzy: Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Koło
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Samorząd
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Tematyka: Organizatorzy wskazują następujące obszary tematyczne, w ramach których rozwijana będzie
refleksja nad kondycją współczesnej rodziny: 1. Medyczne aspekty zdrowia rodziny; 2. Psychologiczne
aspekty zdrowia rodziny; 3. Społeczno – kulturowe aspekty zdrowia rodziny; 4. Varia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2011
Opłata konferencyjna: udział w konferencji bez publikacji: 100 zł, (członkowie PTP 50 zł); udział w
konferencji z publikacją: 200 zł
Kontakt: Monika Leonowicz e-mail: skppip@euh-e.edu.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.euh-e.edu.pl/pl/art_3461.html
(źródło: Internet)

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne drogi”
(Od)nowa – znowu – na nowo
Termin: 19-20 maja 2011
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz Koło Naukowe Doktorantów Wydziału
Humanistycznego UMCS
Tematyka: Celem Organizatorów jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego forum
wymiany poglądów naukowych, na gruncie którego podjęta zostanie refleksja nad licznymi aspektami
szeroko rozumianych przemian życia codziennego.
Język konferencji: Polski, Angielski, Rosyjski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2011
Opłata konferencyjna: 250 zł
Kontakt: e-mail: wspolnedrogi@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://wspolnedrogi.com/
(źródło: Internet)

Ogólnopolska, studencko – doktorancka konferencja:
Filary kultury współczesnej na przełomie XX i XXI wieku
Termin: 21-22 maja 2011
Miejsce: Dom studencki „Jowita” w Poznaniu
Organizatorzy: Instytut Filozofii oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii „Civis Liber” Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematyka: Problematyka konferencji jest zogniskowana w obrębie następujących obszarów tematycznych:
Filozofia kultury przełomu XX i XXI wieku; Przejawy kultury popularnej (literatura, muzyka, sztuka);
Problem poprawności politycznej; Kultura czasów Internetu; Estetyzacja i cielesność; Zagadnienie
zaufania/kryzysu zaufania; Życie codzienne człowieka na przełomie wieków.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 50 zł
Kontakt: e-mail: konferencja.poznan@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.hc.amu.pl/
(źródło: Internet)

MIĘDZY WYKLUCZENIEM A PRZYNALEŻNOŚCIĄ – POSZUKIWANIA TOŻSAMOŚCI
AUTENTYCZNEJ
Termin: 02-03 czerwca 2011
Miejsce: Olsztyn
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej (dr hab. Sławomir Buryła, prof. UWM; dr Jacek Krawczyk)
oraz Koło Naukowe Literaturoznawców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tematyka: Wśród proponowanych zagadnień Organizatorzy wskazują następujące tematy: Włóczędzy z
wyboru, banici z konieczności – bohaterowie współczesności; Twarz czy maska? O autentyczności/
nieautentyczności istnienia; Domostwo kontra squat? Symbole współczesności; Współczesny nomadyzm/
neonomadyzm; Piętno, stygmatyzacja, wykluczenie – podstawowe kategorie dzisiejszej rzeczywistości;
Tożsamość a postkolonializm. Aporie zniesienia układu centrum – peryferia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: Wioletta Pawluczuk e-mail: pawluczuk.wioletta@interia.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=569&catid=35&Itemid=27
(źródło: Internet)

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
JAPONIA, NIEMCY - ODZYSKANY HONOR W ROZWOJU GOSPODARCZYM
Termin: 04 czerwca 2011
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Collegium Jana Pawła II
Organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedstawienia interdyscyplinarnej refleksji w
dziedzinie przemian strategiczno-gospodarczych wynikających z ekspansji w XX i XXI wieku
dwu - różnych cywilizacyjnie - gospodarek o podobnym modelu, zwanym przez M. Alberta „nadreńskim”,
konkurującym z modelem anglosaskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: Tatiana Rozumowska – Gapeeva e-mail: rozumowskat@kul.lublin.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/4-czerwca-2011,art_23897.html
(źródło: Internet)

Człowiek jako najlepsza inwestycja edukacyjna. Dylematy współczesnego kształcenia
dzieci i młodzieży
Termin: 09 czerwca 2011
Miejsce: Wydział Zamiejscowy AHE w Wodzisławiu Śląskim
Organizatorzy: Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w
Wodzisławiu Śląskim)
Tematyka: Zamiarem Organizatorów jest podjęcie refleksji nad problemem współczesnej edukacji w
ramach następujących bloków tematycznych: 1. Wychowanie, kształcenie, edukacja – dzieci, młodzieży i
dorosłych; 2. Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe w życiu człowieka jako wymóg
współczesnego czasu; 3. Dylematy współczesnej edukacji; 4. Globalna przestrzeń medialna – wyzwania i
zagrożenia dla rodziny i instytucji wychowawczych; 5. Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2011
Opłata konferencyjna: 120 zł (studenci AHE); 150 zł (pracownicy AHE); 200 zł (pracownicy naukowi ze
stopniem naukowym co najmniej doktora); 270 zł (pozostałe osoby)
Kontakt: e-mail: aaugustyn@ahe.lodz.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.ahe.lodz.pl/wodzislaw/?q=node/150
(źródło: Internet)

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2011
Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności
Termin: 21-22 czerwca 2011
Miejsce: Dwór Mościbrody, okolice Siedlec
Organizatorzy: Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wschodnia Izba Gospodarcza
Tematyka: Cel konferencji stanowi refleksja nad współczesnymi problemami zarządzania
przedsiębiorstwem oraz identyfikacja procesów i zjawisk będących źródłem ryzyka i kryzysów w
organizacji, jak również prezentacja praktycznych rozwiązań, które pozwalają zmniejszać ryzyko i
ograniczać jego koszty w wybranych obszarach funkcjonowania organizacji, analiza problemów
bezpieczeństwa i wypracowanie wniosków w zakresie systemowych rozwiązań dotyczących zarządzania
kryzysowego.
Język konferencji: Polski, Angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2011
Opłata konferencyjna: udział w konferencji bez publikacji: 400 zł; udział w konferencji z publikacją:
850zł
Kontakt: e-mail: management@uph.edu.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://management.uph.edu.pl/
(źródło: Internet)

4th Global Conference
Diasporas – Exploring Critical Issues
Date: July 04-06, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: This interdisciplinary conference seeks to explore the contemporary experience of
Diasporas. Therefore, papers on any of the following issue areas are invited: 1. Defining and Grasping the
Concept of Diaspora; 2. Migration, Settlement and Identity; 3. Culture, Belonging and Collective
Imaginations; 4. Instructions and Design; 5. Citizenship and Multiculturalism; 6. Generational Change,
National Consciousness and Identity Formation.
Deadline for abstracts: January 14, 2011
Registration fee: £255
Contact: Rob Fisher e-mail: dias4@inter-disciplinary.net
For further information, please visit the following site:
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/diversity-recognition/diasporas/call-for-papers/
(source: Internet)

International Conference 2011
Ethnographies of Gender and Conflict
Date: July 06-08, 2011
Site: Amsterdam, The Netherlands
Organizer: Netherlands Association for Gender Studies and Feminist Anthropology (LOVA)
Topics: The Organizer intends to bring together an interdisciplinary group of scholars with the aim of
deepening theoretical knowledge about gender and conflict. Through the presentation of case-studies and
ethnographic research the following questions will be discussed: How are the concepts of gender and
conflict related and how does gender intersect with race, sexuality and class in conflicts? How do gender
notions construct, confirm and alter conflicts and how in turn do conflicts inform the intersectionality of
gender, race/ethnicity, sexuality and class? How do women and men, girls and boys initiate, perceive, deal
and solve conflicts and do they do it in a different ways? And, last but not least, what can ethnography add
to the field of conflict and conflict studies?
Deadline for abstracts: February 01, 2011
Registration fee: 110 €; 50 € (members of LOVA, researchers from non-western countries); students are
free of charge.
Contact: e-mail: lovanetwork@hotmail.com
For further information, please visit the following site:
http://genderfoodpolicy.wordpress.com/2010/12/08/event-international-conference-2011-ethnographies-of-gender-and-conflict/
(source: Internet)

International Conference
Qualitative research and young researchers (RiQGioS)
Date: September 01-03, 2011
Site: Enna, Italy
Organizer: Faculty of Economic and Social Science (Kore University of Enna)
Topics: The Organizer warmly invites young scholars to submit papers that address the following issue
areas: Life story; Qualitative interviews; Ethnography research (Audio and Virtual ethnography); Software
for qualitative analysis; From the word to the textual datum: techniques of analysis; Use of qualitative
research in various scientific areas.
Deadline for abstracts: January 25, 2011
Contact: e-mail: gevisa.larocca@unikore.it
For further information, please visit the following site:
http://unikore.academia.edu/GevisaLaRocca/Papers/364704/Call_for_paper_-_International_Conference_1-23_September_2011_deadline_25_January_2011
(source: e-mail from the Organizer)

Social relations in turbulent times
Date: September 7-10, 2011
Site: Geneva, Switzerland
Organizer: RN20 Qualitative Methods; The European Sociological Association (ESA)
Topics: For the past 10 years the Qualitative Research Network has welcomed the leading experts in the
field to discuss cutting edge issues in qualitative research. For Geneva 2011 all papers dealing with any
aspects of the practice, methodology and ethics of qualitative research are most welcome. Papers that
include, but are not limited to the following problems are invited:

Methods for studying visual data

The logic of interview and focus group research

Documentary and textual analysis

Ethnographic methodologies

The logic of grounded theory research

Discourse analysis and critical discourse analysis

Conversation analysis and ethnomethodology

Mixed methods

Making qualitative research credible

The relationship between qualitative and quantitative research

Practitioners, policymakers and qualitative research

Evaluating qualitative research

Innovations in qualitative methods

Qualitative market research

Qualitative action-research

Qualitative evaluation research

Ethics of qualitative research

Applied qualitative research (e.g. applied ethnography)
Please note that papers dealing purely with research findings will not be accepted.
You will find the Online abstract Submission form and Guidelines for Online Abstract Submission on the
conference website:
http://www.esa10thconference.com/submission.php
Deadline for abstracts: February 25, 2011
Contact: Local Organizing Committee e-mail: info@esa10thconference.com
For further information, please visit the following site:
http://www.esa10thconference.com/
(source: Internet)
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Dziękujemy za zapoznanie się z Biuletynem Informacyjnym PSJ!
Jednocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania pod następujący adres internetowy informacji
odnoszących się do najnowszych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej:
aktualnosci.psj@gmail.com
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie oraz uwagi!
Życzymy Państwu przyjemnej lektury najnowszego wydania
Qualitative Sociology Review!
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume17.php
W imieniu Zespołu Redakcyjnego PSJ,
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