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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Z przyjemnością informujemy, iż nowe wydanie pisma jest już dostępne online, na stronie internetowej
PSJ!
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume15_pl.php
W nowym numerze Przeglądu Socjologii Jakościowej znajdziecie Państwo szereg artykułów, których
problematyka wpisuje się w szerokie spektrum zagadnień, poruszanych w ramach koncepcji światów
społecznych.
Granice (teorii) społecznych światów
Wiktor Marzec
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Marzec.pdf

Fotografia uczestnicząca. Od jakościowych badań światów społecznych do interwencji socjologicznej
Katarzyna Niziołek
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Niziolek.pdf

Obrazy w procesach negocjacji światów społecznych
Maciej Frąckowiak, Łukasz Rogowski
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Frackowiak_Rogowski.pdf

Pasjonaci: dewianci, dziwacy, „normalsi”, czyli o roszczeniu uznania normalności
Waldemar Dymarczyk
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Dymarczyk.pdf

Polecamy również Państwa uwadze dział Recenzje. W nowym numerze znajdziecie Państwo recenzje
następujących książek:
Jörg Strübing „Anselm Strauss”
Anna Kubczak
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Kubczak.pdf

Wojciech Klimczyk „Erotyzm ponowoczesny”
Anna Wójtewicz
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume15/PSJ_7_1_Kubczak.pdf

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Biuletynem Informacyjnym, w którym
przekazujemy Państwu kompendium wiedzy z zakresu nowych wydarzeń z kręgu nauk jakościowych.
Zachęcamy także do śledzenia treści publikowanych na portalach internetowych Przeglądu Socjologii
Jakościowej!

CALLS FOR PAPERS
Irish Journal of Sociology
Special Issue: Key Issues in Contemporary Social Theory
Guest Editor: Piet Strydom
Approaching the end of the first decade of the twenty-first century, the time is now ripe to reconsider what
counts as genuine key issues in contemporary social theory. Therefore, the Editors of the Irish Journal of
Sociology (IJS) wish to publish a Special Issue on Social Theory which is expected to mark out some of the
most important directions giving and guiding theoretical parameters for sociological research in the second
decade of our century.
Deadline for Papers: March 31, 2011
For further information, pleases visit the following site:
http://www.sociology.ie/index.php?pagid=20&ct=1&ct2=19&useid=sit1177188156r3&
(source: Internet)

International Journal on Population Research
Special Issue: Health and Well-Being of Immigrant Children and Youth
Lead Guest Editor:
Cherylynn Bassani, Department of Social, Cultural and Media Studies, University of the Fraser Valley,
Canada
The purpose of this special issue is to provide a platform through which researchers, as well as program and
policy makers, can learn about the various factors that contribute to the health and well-being of immigrant
children. Both qualitative and quantitative methods research articles are invited. The topics to be covered in
this special issue include, but are not limited to:
- Social determinants of immigrant children's health and well-being;
- Biological determinants of immigrant children's health and well-being;
- Health and well-being disparities based on gender, sexuality, sex, race, ethnicity, generation status,
ability, age and social class;
- Health and behaviour issues associated with children and youth that are region and/or country specific
(e.g. apartheid, racism and discrimination, genocide, abuses, refugee flight, human trafficking, etc.);
- Issues of resiliency.
Deadline for Papers: June 15, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.hindawi.com/journals/ijpr/si/icy/
(source: Internet)

Stan Rzeczy
Interdyscyplinarne pismo Stan Rzeczy, wydawane przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
zaprasza do nadsyłania tekstów z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych i humanistycznych.
Czwarty numer “Stanu Rzeczy” będzie poświęcony wzajemnym relacjom pomiędzy sztuką a nauką. Pole
dyskusji będą wyznaczały następujące pytania:
- Czy nauki społeczne potrzebują sięgać po metody z pola sztuki? Jak zmienia się metodologia nauk
społecznych w zetknięciu ze sztuką? Czy nauka potrzebuje sztuki, aby poszerzać pole poznania?
- W jaki sposób sztuka korzysta z pola nauki? Czy nauka jest jednym ze stylów lub paradygmatów w
sztuce? Czy unaukowienie sztuki jest istotnym trendem?
- Jak się przejawia estetyzacja w nauce? Czy prace naukowe powinny być eleganckie czy raczej uwodzące?
- Jaki jest potencjał i jakie zagrożenia niesie ze sobą współpraca uczonych i artystów/artystek? Jak
wypracowuje się zasady współpracy osób o uzupełniających się kompetencjach i różnych perspektywach?
Co wynika z konfrontacji odmiennych logik działania i założeń?
- W jaki sposób zawieranie lub zrywanie współpracy między polami sztuki i nauki legitymizuje lub
podważa porządek społeczny?
Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2011
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.is.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Call-for-Papers_sztuka_Stan-Rzeczy_20111.pdf
(źródło: Internet)

STYPENDIA PROGRAMU
FULBRIGHTA
Fulbright Graduate Student "Top-Up" Awards 2011-2012
Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych, którzy zostali przyjęci na I rok studiów magisterskich
lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich na rok akademicki 2011/2012, z dowolnych dziedzin,
oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/student.html
(źródło: Internet)

Fulbright Graduate Student Awards 2012-2013
Stypendia dla studentów i absolwentów polskich szkół wyższych zainteresowanych studiami magisterskimi
i doktoranckimi w uczelniach amerykańskich w roku akademickim 2012/2013. Zgłoszenia są przyjmowane
na dowolny kierunek, oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/susa.html
(źródło: Internet)

Fulbright Junior Advanced Research Program 2012-2013
Stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Stypendia są
przeznaczone dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku realizacji
stypendium 2012-2013 będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których rozprawa
doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium. Stypendia są przyznawane na 6
lub 9 miesięcy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2011
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html
(źródło: Internet)

Fulbright Senior Advanced Research Awards 2012-2013
Stypendia podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i
naukowo-dydaktycznych z tytułem co najmniej doktora, zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach
badawczych. Stypendia od 3 do 9 miesięcy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2011
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/senior.html
(źródło: Internet)

KONFERENCJE
W TYM SZALEŃSTWIE JEST METODA
JAK MOŻNA BADAĆ SPOŁECZEŃSTWO?
Termin: 05-07 maja 2011
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematyka: Organizatorzy wskazują następujące zagadnienia, które wpisują się w zakres tematyczny
obrad: Badania Internetu i nowych mediów; Wizualne metody i techniki badawcze; Badania
rynkowo-marketingowe; Metody etnograficzno-antropologiczne; Nowe obszary badawcze
(emocje, uczucia, zmysły, cielesność) – czy potrzeba nowych metod?; Co nowego w starym? – aktualność
klasycznych metod i technik badawczych; Teoria a sposób prowadzenia badań – wzajemne relacje i
inspiracje; Prezentowanie wyników badań – nowe sposoby, pytanie o neutralność medium; Badania
naukowe a praktyka zawodowa – kto powinien uczyć się od kogo?; Badania naukowe a interwencja
społeczna – czy/jak badacz powinien ingerować w życie ludzi?; Ideologiczne implikacje metodologii
badań; Logistyka i organizacja badań społecznych; Etyczne i prawne aspekty badań społecznych;
Interpretacja danych jako problem metodologiczny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2011
Opłata konferencyjna: 70 zł
Kontakt: e-mail: knss@amu.edu.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://knss.amu.edu.pl/konferencja-naukowa/
(źródło: Internet)

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Wokół wpływu społecznego
Termin: 07-08 maja 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Instytut Psychologii UJ; Instytut Psychologii Stosowanej UJ
Tematyka: Konferencja ma stanowić płaszczyznę do wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami
zajmującymi się badaniem wpływu społecznego w różnych dziedzinach życia. Organizatorzy proponują
podjęcie refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne: Konsekwencje wpływu społecznego;
Wpływ w kontekście poznania społecznego; Osobowościowe i kontekstualne korelaty podatności na
wpływ społeczny; Praktyczne zastosowanie technik wywierania wpływu; Siła wpływu społecznego;
Zmiana postaw poprzez wywieranie wpływu społecznego; Kampanie społeczne a zastosowanie technik
wpływu; Wywieranie wpływu a nauki stosowane; Wpływ społeczny w kontekście sądowym; Sytuacyjne
korelaty podatności na wpływ społeczny; Wywieranie wpływu w reklamie; Terapia a wykorzystywanie
technik wpływu; Wywieranie wpływu w literaturze i sztuce; Nowe techniki wywierania wpływu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 185 zł (pracownicy naukowi); 125 zł (doktoranci); 65 zł (studenci)
Kontakt: e-mail: wplywspoleczny@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://wplywspoleczny.2ap.pl/index.html
(źródło: Internet)

Ciało jako efekt oddziaływań kulturowych i społecznych
Termin: 24 maja 2011
Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski
Organizatorzy: Koło Naukowe Socjologów Uniwersytetu Zielonogórskiego
Tematyka: Dyskusji poddane zostaną następujące obszary funkcjonowania ciała:
- Tworzenie i rozumienie ciała z perspektywy kulturowej, na przykład: stosunek do nagości, ubioru,
komunikacji niewerbalnej czy wielkości i wagi ciała;
- Ciało jako obiekt społecznej kontroli;
- Ciało jako kapitał, towar i własność;
- Ciało jako źródło cierpienia i przyjemności.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 8 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 50 zł
Kontakt: e-mail: dariamatras@wp.pl; kns_uz@wp.pl (nadsyłanie zgłoszeń)
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.is.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=269:cialo&catid=39:konferencje&Itemid=89
(źródło: Internet)

Młodzież w czasie wolnym – edukacja, praca, formy ludyczności
Termin: 25-26 maja 2011
Miejsce: Łagówek Lubuski – Ośrodek „Leśnik”
Organizatorzy: Zarząd Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji; Instytut Socjologii Uniwersytetu
Zielonogórskiego
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń wpisujących się w następujące obszary
tematyczne:
- Czas wolny młodzieży we współczesnym społeczeństwie: kategorie, koncepcje, podejścia krytyczne.
- Czas praktyk edukacyjnych: szkoła, dom, „ulica”?
- Czas i formy pracy młodzieży: między etatem a mcpracą.
- Czas zabawy: miejsca, treści i formy ludyczności.
- Budżet czasu młodzieży – jak go badać?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 60 zł (członkowie PTS należący do sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży); 80 zł
(pozostali członkowie PTS); 120 zł (osoby, które nie należą do PTS)
Kontakt: e-mail: K.WalentynowiczMoryl@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.is.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=39%3Akonferencje&id=264%
3Akonferencja&Itemid=89&1bf1fd51276f8817fb7d519fe1a5b4f8=bc665ec4422be08f0a0824e4c7c6bf8a
(źródło: Internet)

(Nad)użycia ciała w kulturze
O pięknie
Termin: 26-27 maja 2011
Miejsce: Toruń
Organizatorzy: Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „GENDER” działające przy
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do wystąpień, w ramach których poruszone zostaną
następujące zagadnienia: kanon piękna (rasa, klasa, wiek, płeć itd.); męski i kobiecy kanon
piękna; historiozofia piękna; piękno a tożsamość; normatywność piękna; piękno i seksualność; piękno a
seksizm; sakralizacja piękna; medykalizacja piękna; upiększanie ciała; piękno a brzydota; estetyzacja
piękna i brzydoty; piękno jako wartość; inżynieria piękna: piękno jako produkt, egzotyka i piękno,
turystyka piękna, modyfikacje ciała (skaryfikacja, implanty, tatuaże itd.); podziały społeczne a kanony
piękna; kontestacje piękna; rytuały piękna.
Język konferencji: j. polski, j. angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 130 zł (goście z Polski); 400 zł (goście zagraniczni)
Kontakt: e-mail: nad.uzycia.ciala@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.gender.umk.pl/index.php/konferencja
(źródło: Internet)

Organizacje międzynarodowe w światowej polityce. Mit czy rzeczywistość?
Termin: 29-31 maja 2011
Miejsce: Rytro/k. Nowego Sącza
Organizatorzy: Instytut Politologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Instytut
Sądecko-Lubelski
Tematyka: Cel konferencji stanowi podjęcie refleksji nad pytaniami z zakresu postrzegania,
funkcjonowania i znaczenia organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie. Organizatorzy
zachęcają do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:
- Jak wygląda współczesna współpraca regionalna i globalna na forum organizacji międzynarodowych?
- Czy organizacje międzynarodowe mogą się realnie przyczyniać się do rozwiązywania problemów
międzynarodowych, czy też są one przewartościowanym, wtórnym elementem polityki poszczególnych
państw?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 550 zł
Kontakt: dr Wojciech Gizicki e-mail: wgizicki@kul.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.zpsb.szczecin.pl/uploads/Aktualnosci/Zaproszenie%20V%20ISDyN.pdf
(źródło: Internet)

Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie interdyscyplinarnej
Termin: 09-10 czerwca 2011
Miejsce: Ośrodek Konferencyjny Instytutu Matematyki PAN w Będlewie
Organizatorzy: Komitet Nauk Etiologicznych PAN przy współpracy Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM w Poznaniu
Tematyka: Celem konferencji jest zaprezentowanie interdyscyplinarnych podejść do problemów zdrowia i
choroby, koncentrujących się na kulturowych i społecznych aspektach różnych zagadnień, na przykład:
sytuacji pluralizmu medycznego; współczesnej pozycji medycyny tradycyjnej w krajach pozaeuropejskich;
pozycji medycyny komplementarnej i alternatywnej oraz ich relacji z biomedycyną; samoleczenia;
medykalizacji; pojęcia zdrowia i dobrego samopoczucia; stosunku do ciała; doświadczania choroby i
cierpienia. Problemy te wiążą się ściśle z następującymi zagadnieniami: kształtowanie tożsamości, płeć
kulturowa, sprawczość, „biopolityka” i „biowładza” czy konsekwencje nowych technologii medycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2011
Opłata konferencyjna: 250 zł; 100 zł (doktoranci)
Kontakt: mgr Irena Kabat e-mail: irakabat@amu.edu.pl;
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.etnologia.uni.lodz.pl/fileadmin/Image_Archive/Konferencje/Konferencja_Bedlewo_2011-zdrowie.pdf
(źródło: Internet)

Społeczeństwa wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia
Termin: 16-17 września 2011
Miejsce: Białystok
Organizatorzy: Katedra Socjologii Wielokulturowości; Instytut Socjologii; Wydział
Historyczno-Socjologiczny; Uniwersytet w Białymstoku
Tematyka: Intencją Organizatorów jest stworzenie pola do dyskusji na temat następujących zagadnień:
- Teoria wielokulturowości oraz istota społeczeństwa wielokulturowego.
- Miejsce gender studies w teorii wielokulturowości.
- Diagnoza społeczeństwa polskiego w perspektywie teorii wielokulturowości.
- Wielokulturowość jako zasób rozwojowy, jako kapitał społeczny i kulturowy.
- Konstruowanie społeczeństwa wielokulturowego jako wyzwanie praktyczne.
Język konferencji: j. polski, j. rosyjski, j. angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 500 zł
Kontakt: e-mail: pogranicze@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://socjologia.uwb.edu.pl/images/stories/konf/konferencja-druk.pdf
(źródło: Internet)

Badania biograficzne w naukach społecznych
Termin: 23-24 września 2011
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, Łódź
Organizatorzy: prof. UŁ dr hab. Kaja Kaźmierska; dr Katarzyna Waniek; mgr Joanna Wygnańska
(sekretarz)
Tematyka: Celem konferencji jest poznanie dorobku badawczego oraz podejść teoretycznych, stosownych
przez badaczy zajmujących się problematyką biograficzną. Konferencja ma stanowić przyczynek do
budowania forum wymiany doświadczeń z zakresu metody biograficznej. Zaproszenie jest adresowane do
przedstawicieli różnych nauk humanistycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2011
Opłata konferencyjna: 250 zł; 100 zł (doktoranci)
Kontakt: e-mail: badania.biograficzne@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.pts.org.pl/public/upload/badania_biograficzne_call-2d853.pdf
(wiadomość od Organizatorów)

BSA Human Reproduction Study Group - 9th Annual Conference
Date: June 15, 2011
Site: The Open University, Milton Keynes, UK
Organizer: BSA Human Reproduction Study Group
Topics: The Organizer encourages contributions on any aspect of the sociology of human reproduction
including, but not limited to: pregnancy and childbirth; (in)fertility; mothering/fathering and kinship;
antenatal and postnatal care; infant feeding; reproductive health; reproductive morbidity; stillbirth and
infant death; abortion; miscarriage; reproductive technologies and genetics; reproductive bodies.
Deadline for abstracts: April 30, 2011
Registration fee: 25£ (BSA members); 30£ (BSA non-members)
Contact: Dr Samantha Murphy e-mail: s.l.murphy@open.ac.uk
For further information, please visit the following site:
http://www.britsoc.co.uk/events/human.htm
(source: Internet)

New Communications and Demonstrations
Date: July 13, 2011
Site: University of Leicester, UK
Organizer: Media Study Group and Department of Media and Communication, University of Leicester
Topics: This event welcomes papers from ongoing research, already published studies or theoretical
discussion on communication, protest and demonstrations. Topics include, but are not limited to:
- Media frames, representations and the mediation of competing issues and viewpoints on protest and
demonstration.
- Journalists, news culture and the production of protest news reports.
- News photographs and visualization of protest and demonstration.
- Established and alternative news outlets and the reporting of protest.
- Youtube videos, bloggs and protest action.
- Tweating dissent? The role of twitter before/ during / after protest events.
- Active audiences, media reception and protest news.
- Websites, mobile phones and the organization of protest and demonstration.
Deadline for abstracts: May 01, 2011
Contact: Dr Julian Matthews e-mail: jmp29@leicester.ac.uk
For further information, please visit the following site:
http://www.britsoc.co.uk/NR/rdonlyres/E2482408-18A3-4AAE-B198-F86AF3E92A23/0/BSA_Media_Event_130711.pdf
(source: Internet)

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)
Extension of the deadline for the abstract submission until the 8th of March
Contact: Local Organizing Committee e-mail: info@esa10thconference.com
For further information, please visit the following site:
http://www.esa10thconference.com/
(source: Internet)

Aging & Health in the Eastern Mediterranean Region
Date: September 18-20, 2011
Site: Nicosia, Cyprus
Organizer: The Cyprus Sociological Association; the Research Unit in Behaviour & Social Issues; the
SAGE Journal “Aging & Health”; University of Nicosia
Topics: This conference is structured along the following issue areas: Defining and measuring the quality
of Life; Inequalities in the quality of life; The healthy and productive aging; Family and networks‟ support;
Participation and activity; Social Policy perspectives.
Deadline for abstracts: April 07, 2011
Registration fee: 300€ (early registration); 50€ (early registration - CSA Members, Students)
Contact: e-mail: csa@unic.ac.cy
For further information, please visit the following site:
http://www.sociology.org.cy/en/events/aging-health-eastern-mediterranean
(source: Internet)

Contemporary Drug Problems 2011 Conference
Beyond The Buzzword: Problematising “Drugs”
Date: October 03-04, 2011
Site: Prato, Italy
Organizer: The School of Political and Social Inquiry at Monash University; the National Drug Research
Institute at Curtin University; the Centre for Population Health at the Burnet Institute
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers which address the following issue
areas: Drugs and crime; Gender and drugs; Drugs and risk; Drugs and bodies; The 'user'; Treatment: what
and who is being treated?; Drug “paraphernalia”; Abstinence, Research methods.
Deadline for abstracts: March 25, 2011
Registration fee: $450; $350 (Early Bird rate) ; $275 (Students)
Contact: e-mail: CDP@curtin.edu.au
For further information, please visit the following site:
http://ndri.curtin.edu.au/events/cdp2011/
(source: Internet)

Vampires: Myths of the Past and the Future
Date: November 02-04, 2011
Site: London, UK
Organizer: The London Consortium; the Centre for the Study of Cultural Memory; the Institute of
Germanic & Romance Studies, University of London
Topics: The Organizer invites papers from a wide variety of disciplines. Possible themes include, but are
not limited to: Myths, fairy tales and urban legends; Cross-cultural colonisation, vampiric appropriation and
reappropriation; Cinema, Manga/Anime and gaming; Fandom, lifestyle, „real‟ vampires and identity
configuration; Minority discourse and the trans-cultural vampire; Blood memory, vampiric memory and the
immortal archive; Dracula vs. Nosferatu, Urban vs. Rural; Globalisation, corporations and “Dark” societies;
Immortality, transcendence and cyberspace; Old World/New World and vampiric migration; From stakes to
crosses to sunlight; Abjection, psychoanalysis and transitional objects.
Deadline for abstracts: April 30, 2011
Contact: Simon Bacon e-mail: vampiremyths1@googlemail.com
For further information, please visit the following site:
http://igrs.sas.ac.uk/index.php?id=496
(source: Internet)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Angrosino, Michael (2010) Badania etnograficzne i obserwacyjne.
Przełożyła M. Brzozowska-Brywczyńska. PWN.

Kvale Steinar (2010) Prowadzenie wywiadów. Przełożyła A. Dziuban.
PWN.

Lenning Emily; Brightman Sara and Susan Caringella (2010)
A Guide to Surviving a Career in Academia. Routledge.

Sherry, John F. and Eileen Fischer (2011) Explorations in Consumer
Culture Theory. Routledge.

Dziękujemy za zapoznanie się z Biuletynem Informacyjnym PSJ!
Serdecznie zapraszamy 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
Przeglądu Socjologii Jakościowej
Magdalena Wojciechowska

