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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem informacyjnym, za pośrednictwem którego
przekazujemy Państwu informacje na temat najbliższych wydarzeń z zakresu studiów o charakterze
jakościowym. Jednocześnie polecamy Państwa uwadze treści publikowane na portalach internetowych PSJ
(Facebook, Twitter, Blip), dotyczące nadchodzących konferencji, których tematyka wpisuje się w zakres
zainteresowań socjologii jakościowej.
Życzymy przyjemniej lektury!

CALLS FOR PAPERS
International Journal of Qualitative Methods
Special Issue: Health Equity and Qualitative Methods
Articles should be methods focused and should address topics such as: diverse understandings of health
equity/inequity and health disparities; societal discourse on equity; ethical challenges inherent in qualitative
research, capturing experiences of inequity and inequality, allowing research participants to share their
voice and social suffering; the historical evolution of qualitative methodology in studying concepts such as
diversity and vulnerability; critical analysis of the relationship between methodological choices and issues
of equity in programs and policies, or descriptions of intervention research aimed at promoting health
equity.
Deadline for Papers: February 28, 2011
For further information, please visit the following site:
http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/announcement/view/112
(source: Internet)

Psychology Learning and Teaching
Special Issue: Teaching Qualitative Research Methods
Guest Editors:
Stephen Gibson (York St John University)
Cath Sullivan (University of Central Lancashire)
This special issue aims to foreground recent work on the teaching of qualitative methods with a view to
providing a forum for the presentation of research reports and articles that will stimulate debate among all
scholars with an interest in the teaching of psychology in higher education.
Deadline for Papers: May 18, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.wwwords.co.uk/plat/
(source: Internet)

II OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGII JAKOŚCIOWYCH
Termin: 7-8 kwietnia 2011
Miejsce: Olsztyn
Organizatorzy: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych; Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych
Tematyka: Cel warsztatów stanowi wymiana doświadczeń z zakresu jakościowych (interpretatywnych,
rekonstrukcyjnych) badań społecznych. Warsztaty mają charakter roboczy, zakładają wspólną pracę z
konkretnymi danymi empirycznymi (tekstami, zdjęciami, filmami) oraz ich analizę z wykorzystaniem
metod jakościowych. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa pedagogów, psychologów, socjologów i
antropologów. Warsztaty adresowane są zarówno do doświadczonych badaczy, którzy mogą, jako
koordynatorzy grup, przekazać część swojej wiedzy początkującym badaczom, jak i do doktorantów oraz
osób dopiero rozpoczynających badania jakościowe, które mogą doskonalić swój warsztat poprzez aktywną
pracę w wybranych grupach, skupiających przedstawicieli rożnych szkół metodologicznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 marca 2011
Kontakt: dr Sławomir Krzychała e-mail: slawo.mir@wp.pl; dr Hanna Kędzierska e-mail:
h.a.kedzierska@uwm.edu.pl
Opłata wpisowa: 70 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.metodologie.dsw.edu.pl/
(źródło: wiadomość od Organizatorów)

KONFERENCJE
RE - GENREACJA
Termin: 14-15 kwietnia 2011
Miejsce: Gdańsk
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; Koło Teoretyków Literatury UG
Tematyka: Zaproszenie do udziału w dyskusji na temat re-generacji jest skierowane do studentów i
doktorantów historii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa oraz filozofii. Organizatorzy konferencji
zachęcają do wystąpień, w ramach których poruszone zostaną następujące zagadnienia: Tekst literacki jako
re-generacja (między „czystym” gatunkiem a tekstową hybrydą, intertekstualność jako zniewolenie lub
wyzwolenie, tekst a doświadczenie i pamięć); Remake, parodia, pastisz, recycling, bricolage; Rany i blizny;
Re-generacja w formach artystycznych (muzyce, filmie, teatrze, plastyce) i okołoartystycznych (np.
reklamie); Historia i kultura jako re-generujące i re-generujące się; Historia i kultura jako śmietnik; Noc
żywych trupów, apophrades, Dziady; Między apokalipsą, apokatastasis a wiecznym powrotem;
Re-generujące generacje, czyli o kategorii pokolenia; Trwanie i zerwanie w procesie historycznoliterackim,
agon.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06 marca 2011
Kontakt: e-mail: regeneracja.ug@gmail.com
Opłata konferencyjna: 60 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.ips.polon.uw.edu.pl/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=101&Itemid=265&limit=24&limitstart=0
(źródło: Internet)

Medinat Israel - państwo i tożsamość
Termin: 9 maja 2011
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: Zakład Badań Etnicznych UMCS; Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”; Koło Naukowe
Studentów Judaistyki UMCS
Tematyka: Organizatorzy proponują, by podjęte w ramach konferencji rozważania ogniskowały się wokół
następujących kwestii: Palestyna i osadnicy żydowscy przed 1948 rokiem oraz okoliczności powstania
państwa Izrael; Kształtowanie systemu politycznego oraz prawnego nowego państwa; Polityka imigracyjna
Izraela oraz tożsamość żydowskich imigrantów; Społeczeństwo izraelskie – problemy tożsamościowe,
wielokulturowość, mniejszości narodowe i religijne; Szeroko pojęta kultura izraelska; Państwo a religia;
Funkcjonowanie systemu politycznego Izraela; Konflikt izraelsko – arabski; Problem palestyński; Stosunki
Izraela z Unią Europejską i USA; Stosunki polsko – izraelskie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2011
Kontakt: e-mail: izrael.konf@gmail.com
Opłata konferencyjna: 50 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=3897
(źródło: Internet)

II Kongres Młodej Socjologii
Poza socjologię: związki socjologii z innymi dyscyplinami
Termin: 13 maja 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z
Instytutem Socjologii UJ
Tematyka: Organizatorzy zachęcają studentów zajmujących się tematyką socjologiczną, jak i socjologii
pokrewną, do nadsyłania abstraktów wystąpień wpisujących się w następujące panele tematyczne:
Antropologia społeczna
- Antropologia zaangażowana
- Antropologia ciała
- Antropologia przemian ekonomicznych i politycznych
Badania społeczne
- Zastosowanie Internetu w badaniach społecznych i marketingowych
- Metody ilościowe w badaniach społecznych
- Metody jakościowe w badaniach społecznych
Polityka i krytyka
- Globalne społeczeństwo obywatelskie, globalne obywatelstwo, kosmopolityzm
- Przestrzeń uspołeczniona
- Konteksty reprodukcji
- Demokratyzacja: współczesna forma imperializmu czy poszerzanie wolności?
- Technokracja – następna forma ustroju po demokracji?
- Język władzy, władza języka
- Oddolna walka o zasoby, symbole, władzę – nowe perspektywy teoretyczne w badaniach ruchów
społecznych
Media i reklama
- Medialna kultura popularna jako przedmiot badań socjologii
- Wpływ mediów na społeczeństwo
- Socjo-kulturowy wymiar reklamy
- Między komercją a wyższą ideą – drogi rozwoju reklamy społecznej
Dla osób pragnących poruszyć zagadnienia, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych obszarach
tematycznych przewidziany jest panel Hyde Park.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2011
Kontakt: e-mail: kongres.mlodej.socjologii@gmail.com
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.socjologia.uj.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/ogloszenia/ii_kongres_modej_socjologii_-_zaproszenie/
(źródło: Internet)

Psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów w środowisku lokalnym
Termin: 18 maja 2011
Miejsce: Cieszyn
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski
Tematyka: Problematyka tej interdyscyplinarnej konferencji jest zogniskowana wokół następujących
zagadnień:
- Kapitał społeczny seniorek i seniorów a jego diagnoza oraz wykorzystanie
- Miejsce seniorów we współczesnym społeczeństwie oraz rodzinie
- Funkcjonowanie osób starszych w instytucjach opiekuńczych
- Kształcenie osób w „złotym wieku” w strukturach formalnych lub nieformalnych
- Rola środowiska lokalnego a psychospołeczne funkcjonowanie seniorek i seniorów
- Działalność społeczno-kulturowa, oświatowa oraz wolontariat wśród osób starszych
- Wykluczenie społeczne seniorów (w tym wykluczenie cyfrowe)
- Seniorzy w polityce społecznej jako odbiorcy świadczeń
- Funkcje organizacji pro seniorskich w Polsce i za granicą (działania lokalne)
- Programy unijne a finansowanie edukacji seniorek i seniorów
- Środowisko lokalne a biografie osób w „złotym wieku”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2011
Kontakt: e-mail: tomczyk_lukasz@prokonto.pl
Opłata konferencyjna: 200 zł (pracownicy naukowi); 100 zł (doktoranci)
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://spolecznieodpowiedzialni.pl/pl/content/index/read/id/485/
(źródło: Internet)

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa
ZBLIŻENIA I ODDALENIA W KULTURZE
Termin: 18-19 maja 2011
Miejsce: Toruń
Organizatorzy: Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej; Instytutu Literatury Polskiej;
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej
Tematyka: Zagadnienia, które Organizatorzy proponują poddać refleksji wpisują się w rozmaicie
rozumianą problematyką zbliżenia i oddalenia w obrębie współczesnej kultury. Zainteresowanych
wzięciem udziału w konferencji zachęca się do podjęcia rozważań nad następującymi problemami:
1. Perspektywa mikro i makro w kulturze.
2. Możliwe wymiary postrzegania kwestii kulturowych - wymiar jednostkowy a wymiar międzyludzki.
3. Literatura i kultura polska a europejska - zbliżenie czy oddalenie?
4. Konwencje gatunkowe dziś - daleko od tradycji? „Nowa” sztuka - performance, wideo,
slam - nawiązania i oddalenia od dawnych konwencji.
5. Filozofia, filologia, socjologia, studia kulturowe - „bliskość” nauk w dobie ponowoczesnej.
6. Społeczeństwo XXI wieku - bliskość a perspektywa oddalenia. Empatia czy dystans?
7. Bliskość fizyczna i emocjonalna - sposoby jej prezentowania w epokach dawnych i w czasach nam
współczesnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2011
Kontakt: Artur Jabłoński e-mail: agjablonski@gmail.com; Aleksandra Szwagrzyk e-mail:
aleksandra.szwagrzyk@o2.pl
Opłata konferencyjna: 250 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/pl/component/content/article/9/45-zblizenia.html
(źródło: Internet)

Nauka dla zarządzania – u początków i współcześnie
Termin: 01-03 czerwca 2011
Miejsce: Kielce
Organizatorzy: Instytut Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematyka: Konferencja stanowi pierwsze z cyklu spotkań promujących rozwój nauk o zarządzaniu na
terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Organizatorzy zachęcają do refleksji nad zagadnieniami
wpisującymi się w następującą problematykę: 1. 100 lat nauk o zarządzaniu na ziemiach polskich;
2. Aspekty metodologiczne w naukach o zarządzaniu; 3. Zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych;
4. Restrukturyzacja przedsiębiorstw.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2011
Kontakt: e-mail: iz.konferencja@ujk.edu.pl
Opłata konferencyjna: 500 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://miscellanea.ujk.edu.pl/s,42,Konferencja.html
(źródło: Internet)

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wellness and society
Dobrostan i społeczeństwo
Termin: 10-12 czerwca 2011
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: NeuroCentrum w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej; National Wellness Institute University of Wisconsin Stevens Point,
USA
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum umożliwiającego prezentację
dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie promocji zdrowia. Organizatorzy proponują
następujące obszary tematyczne obrad: 1. Styl życia i dobrostan; 2. Społeczne uwarunkowania dobrostanu
w niepełnosprawności; 3. Społeczne i kulturowe zachowania warunkujące dobrostan; 4. Edukacja a
dobrostan; 5. Dobrostan w zdrowiu i chorobie; 6. Dobrostan w różnych fazach życia; 7. Dobrostan i sukces
sportowy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2011
Kontakt: e-mail: wanda.lewicka@epf.pl
Opłata konferencyjna: 950 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.neurocentrum.pl/konferencje/2011/komunikat.pdf
(źródło: Internet)

Emocje w życiu codziennym.
Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i
kierowania emocjami.
Termin: 15-17 czerwca 2011
Miejsce: Łódź, Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego (CSK Kopcińskiego)
ul. Kopcińskiego 16/18
Organizatorzy: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ; Sekcja Socjologii Jakościowej i
Symbolicznego Interakcjonizmu; Instytut Socjologii UŁ; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ;
Uniwersytet Łódzki; Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Tematyka: Teoretyczne i metodologiczne aspekty afektywnego paradygmatu nauk społecznych; Ekspresja
emocji w życiu społecznym i ich społeczna kontrola; Emocje w pracy pedagogicznej, psychologicznej i
medycznej; Kierowanie emocjami w procesie psychoterapeutycznym; Kierowanie emocjami w
organizacjach formalnych; Współczucie i empatia w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym; Emocje
w życiu publicznym (media, Internet, fotografia, sztuka, polityka, sport, religia, itp.); Emocje a cielesność;
Naukowe czasopisma internetowe – perspektywy na przyszłość.
Język: Angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 luty 2011
Opłata konferencyjna: 600 zł
Kontakt: dr Beata Pawłowska (sekretarz konferencji) e-mail: konferencja.emocje@gmail.com; redakcja
Qualitative Sociology Review e-mail: office@qualitativesociologyreview.org
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.konferencja-emocje.strefa.pl/index.html
(źródło: Internet)

III Międzynarodowa Konferencja
EDUKACJA DLA WSZYSTKICH
Termin: 29 czerwca – 01 lipca 2011
Miejsce: Warszawa
Organizatorzy: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego
Tematyka: Konferencja "Edukacja dla Wszystkich" na stałe wpisała się w kalendarz międzynarodowych
wydarzeń związanych z wyrównywaniem szans w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji,
stanowiąc doskonałe miejsce spotkań i wymiany wiedzy. Tegoroczna konferencja będzie poświecona trzem
ścieżkom tematycznym:
- Przygotowanie kadry dydaktycznej i organizacja wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych w ramach
edukacji włączającej.
- Wdrażanie Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (ONZ) – rzeczywistość czy fikcja?
- IT i technologie asystujące w edukacji wyższej.
Język konferencji: Angielski, Polski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2011
Kontakt: e-mail: disability@uw.edu.pl
Opłata konferencyjna: Opłata dla mówców - 400 zł; Wczesna rejestracja - 600 zł; Normalna
rejestracja – 800 zł; Późna rejestracja – 1000 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.disability.uw.edu.pl/
(źródło: Internet)

Horyzonty wyobraźni - fantazja i fantastyczność we współczesnej kulturze
Termin: 08-09 lipca 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Doktoranci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami wyobraźni,
fantazji i fantastyczności we współczesnej humanistyce. Organizatorzy zachęcają do zainicjowania
dyskusji w zakresie następującej problematyki: Wyobraźnia, fantazja, fantastyczność – definicje i
charakterystyka pojęć w różnych ujęciach: psychologicznym, literaturoznawczym, kulturoznawczym,
filozoficznym, socjologicznym; Fantastyczność w kinie, teatrze, muzyce, malarstwie, grach
komputerowych; Współczesny język fantastyczności; Dziecięca fantazja, literatura dziecięca jako literatura
osobna; Fantastyczne gatunki literatury i ich granice: baśń, bajka, fantasy, horror, science fiction;
Bajkoterapia – leczenie przez wyobraźnię; Wyobraźnia a Internet: wirtualne światy, gry typu Second Life;
Mity i odmienne stany świadomości; Perspektywa antropologiczna oraz religioznawstwo.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2011
Kontakt: e-mail: fantazja2011@gmail.com
Opłata konferencyjna: 150 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.ips.polon.uw.edu.pl/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=101&Itemid=265&limit=24&limitstart=0
(źródło: Internet)

SŁOWIAŃSKIE WYSPY JĘZYKOWE I KULTUROWE
Konferencja Interdyscyplinarna
Termin: 15-16 września 2011
Miejsce: Toruń
Organizatorzy: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tematyka: Cel konferencji stanowi interdyscyplinarny opis wspólnot słowiańskich w
obcym – słowiańskim i niesłowiańskim otoczeniu z perspektywy językoznawczej oraz
socjologiczno-etnologicznej. Organizatorzy zapraszają do rozważań podejmowanych w obrębie
następujących zagadnień: Polskie wspólnoty na Wschodzie – ujęcie społeczno-kulturowe; Język polski na
Wschodzie; Polskie wspólnoty w innych regionach świata; inne (niepolskie) gwary słowiańskie w
oderwaniu od kontynentu językowego; Funkcjonowanie innych (niepolskich) słowiańskich wspólnot
mniejszościowych; Utrata języka i cech kulturowych; akulturacja w zakresie języka i obyczajów;
Zmieniająca się rola odrębności etnicznej i językowej w warunkach obcego otoczenia; Kontekst społeczny
i polityczny życia w enklawach; Odrodzenia i zaniechania odrębności językowej i kulturowej;
Wzory przemian w zakresie języka i kultury; Strategie świadome i nieświadome życia w enklawie; Rola
elit w warunkach enklawy językowej i kulturowej; Życie kulturalne i literackie enklaw słowiańskich;
Powstawanie hybryd językowych i kulturowych w warunkach wyspowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2011
Kontakt: e-mail: wyspy.slowianskie@op.pl
Opłata konferencyjna: 250 zł; 170 zł (studenci i doktoranci)
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://slowianskie.republika.pl/
(źródło: Internet)

II AKADEMICKI KONGRES FEMINISTYCZNY
JAK FEMINIZM ZMIENIŁ POLSKĄ NAUKĘ?
Termin: 26-28 września 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Komitet Organizacyjny II AKF w Krakowie
Tematyka: Krakowskie środowisko feministyczne serdecznie zaprasza do udziału w II Akademickim
Kongresie Feministycznym, organizowanym w setną rocznicę pierwszej manify w tym mieście.
Organizatorzy zachęcają do prezentacji wyników badań łączących teorię z empirią, które staną się punktem
wyjścia do dyskusji w ramach następujących paneli tematycznych: 1. Historia w poszukiwaniu tożsamości;
2. Lokalne programy dotyczące historii kobiet; 3. Ekonomia; 4. Antropologia społeczno-kulturowa; 5.
Kino, media i nowe technologie; 6. Badania literackie; 7. Feministyczne media; 8. (De)konstruowanie
seksualności – perspektywy teoretyczne i badawcze; 9. Sztuka; 10. Feministyczne nauki o rodzinie
(demografia i socjologia); 11. Feminizm w interwencji kryzysowej; 12. Teologia feministyczna; 13.
Medycyna i zdrowie reprodukcyjne; 14. Ruch kobiecy/feministyczny w Polsce; 15. Obywatelstwo; 16.
Feminizm wobec polityki; 17. Feministyczne studia nad męskością.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2011
Kontakt: e-mail do osób koordynujących dane sesje tematyczne (informacja na stronie internetowej)
Opłata konferencyjna: 120 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.socjologia.uj.edu.pl/index.php/pl/nauka/ii_akademicki_kongres_feministyczny/
(źródło: Internet)

The 3rd biennial conference of the European Network for Social and Emotional Competence in
Children (ENSEC)
Social and emotional education across the world: celebrating diversity in theory, research and
practice
Date: June 29 – 03 July, 2011
Site: University of Manchester, UK
Organizer: The European Network for Social and Emotional Competence in Children
Topics: The Organizer intends to bring together an interdisciplinary group of scholars with the aim of using
the conference as a platform for the development of new knowledge in this area. There are three conference
sub-themes:
- International perspectives - exploring the diversity of approaches to social and emotional education
from countries around the world.
- Diversity and innovation in thinking - research that supports new ideas or theories relating to social and
emotional education.
- Practical application - presentations that inform policy and practice.
Deadline for abstracts: February 18, 2011
Registration fee: £350; £300 (students)
Contact: e-mail: neil.humphrey@manchester.ac.uk; janet.adnams@manchester.ac.uk
For further information, please visit the following site:
http://www.ensec2011.info/ENSEC_2011/Welcome.html
(source: Internet)

Understanding the Social Word
Date: July 13-15, 2011
Site: Huddersfield, UK
Organizer: University of Huddersfield
Topics: This conference will provide a forum for critical thinking across a range of disciplines, with a view
to informing the development of the social sciences over the coming period. The Organizer invites papers
on any of the following issue areas: The Social Sciences in crisis; Identities and social change; Conflict
transformations; (Inter) nationalism; Social movements; Sexualities and Genders; Crime; Religion and
secularism; Health and (dis)ability; Methodology.
Deadline for abstracts: March 18, 2011
Contact: e-mail: conference.presentations04@hud.ac.uk
For further information, please visit the following site:
http://www2.hud.ac.uk/hhs/research/conf/criss/index.php
(source: Internet)

Everyday Life, Social Control and Ethnography
Date: July 21-24, 2011
Site: Kassel, Germany
Organizer: Kassel University hosts the 2nd European meeting of the Society for the Study of Symbolic
Interaction.
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers which address the following
themes: Ethnographies of Everyday Life; Music in Everyday Life; Language and Everyday Life; Sexuality;
Motive Accounts; Emotions; Everyday Rituals; Deviance and Social Control; Health and Social Control;
The Construction of Social Problems; Social Selves; Conceptional Work in Interactionism; Empirical Work
in Interactionism.
Deadline for abstracts: February 15, 2011
Registration fee: no conference participation fee
Contact: e-mail: sssi@uni-kassel.de
For further information, please visit the site below:
http://www.ecsocman.edu.ru/data/2010/11/17/1214795897/Call%20for%20papers.doc
(source: Internet)

IMAGINING SPACES / PLACES
International interdisciplinary conference
Date: August 24-26, 2011
Site: University of Helsinki, Finland
Organizer: Finnish Doctoral Programme in Art History; Finnish Doctoral Programme for Literary Studies;
Finnish Research School in Women’s and Gender Studies
Topics: The conference seeks to produce an interdisciplinary dialogue between art history, literature and
gender studies. The Organizer welcomes papers addressing issues of representing and creating spaces in
literature, art or film, and emphasizing the gendered, emotional and political or ideological
character of these cultural mediations and re-mediations.
Deadline for abstracts: March 15, 2011
Registration fee: 100€; 60€ (students)
Contact: e-mail: imagining-spaces@helsinki.fi
For further information, please visit the following site:
http://blogs.helsinki.fi/imagining-spaces-places/
(source: Internet)

Making sense of: Health, Illness, Disease
Chronic Illness: The Borderlands Between Health and Illness
Date: September 06-08, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: This interdisciplinary conference is intended to explore the processes by which one attempts to
create meaning in health, illness and disease. Papers that contribute to any of the following sections of the
conference are warmly invited:
1. The Borderlands
2. Understanding Chronic Illness
3. Living with CI
4. Giving CI Voices
5. Coping with CI
Deadline for abstracts: March 25, 2011
Registration fee: £255
Contact: Dr Rob Fisher e-mail: hid10@inter-disciplinary.net; Dr Maria Vaccarella
e-mail: maria.vaccarella@inter-disciplinaty.net
For further information, please visit the following site:
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/making-sense-of/health-illness-and-disease/call-for-papers/
(source: Internet)

Fear, Horror & Terror at the Interface
Date: September 06-08, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers which address the following issue
areas:
1. The Contexts of Fear, Horror and Terror
2. At the Interface of Fear, Horror and Terror
3. Representations of Fear, Horror and Terror
Deadline for abstracts: March 25, 2011
Registration fee: £255
Contact: Dr Rob Fisher e-mail: fht5@inter-disciplinary.net; Sorcha Ní Fhlainn
e-mail: snf@inter-disciplinary.net; Colette Balmain e-mail: cb@inter-disciplinary.net
For further information, please visit the following site:
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/evil/fear-horror-terror/call-for-papers/
(source: Internet)
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Zbieranek, Jarosław, red. (2010) Praktyczny przewodnik po lobbingu w
samorządzie województwa. Instytut Spraw Publicznych.
Książka do pobrania w formie pliku PDF:
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Dziękujemy za zapoznanie się z Biuletynem Informacyjnym PSJ!
Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania informacji odnoszących się do najnowszych wydarzeń z
zakresu socjologii jakościowej pod następujący adres internetowy:
aktualnosci.psj@gmail.com
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie oraz uwagi!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego PSJ,
Magdalena Wojciechowska

