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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Z przyjemnością informujemy, że najnowsze wydanie Przeglądu Socjologii Jakościowej jest
dostępne na stronie internetowej PSJ!
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume16_pl.php

W nowym numerze, poświęconym tematyce przekładów tekstów socjologicznych, znajdziecie
Państwo artykuły, w których przedstawiono wyzwania i ograniczenia (oraz propozycje ich
przezwyciężania) związane z pracą nad przekładem tekstów z dziedziny socjologii.
„Kwadratowość” jako zjawisko w procesie tłumaczeń tekstów socjologicznych
Krzysztof T. Konecki
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Konecki.pdf

Polskie przekłady literatury humanistycznej i ‘społeczeństwo wiedzy’
Marek Czyżewski
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Czyzewski.pdf

Niektóre problemy z tłumaczeniem Frame Analysis Goffmana ‒ perspektywa tłumacza
Stanisław Burdziej
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Burdziej.pdf

Przekłady prac Niklasa Luhmanna na język polski
Jan Winczorek
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Winczorek.pdf

Tönnies i społeczeństwo cywilne: Źródła nowoczesnej koncepcji społeczeństwa
Paweł Załęski
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Zaleski.pdf

Perspektywa gender w socjologii a tłumaczenia
Iza Desperak
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Desperak.pdf

‘Urządzenie’, ‘zastosowanie’, ‘układ’… ‒ kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej
tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy
Magdalena Nowicka
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Nowicka.pdf

Polecamy również Państwa uwadze artykuł Roberta Prusa w przekładzie Waldemara
Dymarczyka i Karoliny Kubickiej.
Twórczość poetycka i społecznie ustanawiana rzeczywistość. Platońskie i Arystotelejskie
ujęcie motywów pragmatycznych w greckiej literaturze pięknej
Robert Prus
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume16/PSJ_7_2_Prus.pdf

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem Przeglądu Socjologii
Jakościowej!
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze niniejszy biuletyn informacyjny, w którym opublikowano
informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej.
Zapraszamy także do śledzenia treści ukazujących się na naszych portalach społecznościowych
Twitter, Blip oraz Facebook!
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
II EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego
organizowanego przez Przegląd Socjologii Jakościowej!
Zaproszenie do udziału w konkursie na najlepszy foto-esej/foto-reportaż jest kierowane zarówno
do socjologów, jak i do wszystkich studentów kierunku Socjologia, którzy wykorzystują dane
wizualne w aktualnie prowadzonych badaniach o charakterze jakościowym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2011
Bardziej szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl.php

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

CALLS FOR PAPERS
International Journal of Mainstreaming Social Sciences
International Journal of Mainstreaming Social Sciences (IJMSS) is a multidisciplinary
peer-reviewed biannual journal devoted to publishing research papers in all related fields of social
sciences. Therefore, submission of manuscripts in anthropology, sociology, human geography,
economics, history, environmental studies, business administration, public health, political
science, demography, etc., is warmly invited.
Electronic submission of manuscripts is acceptable.
Electronic version of the manuscript must be submitted directly to the Series Editor
‒ Siddhartha Sarkar, e-mail: director.asmt@gmail.com ‒
Qualitative Research in Organizations and Management
Special Issue: Silencing the Chaos ‒ Untold Stories of the Field and Beyond
Guest Editors:
Paul Donnelly (Dublin Institute of Technology)
Yiannis Gabriel (University of Bath)
Banu Özkazanç-Pan (University of Massachusetts, Boston)
High quality contributions that reflect one or more of the following or similar issues, which are by
no means exhaustive, are warmly invited:
- How do we respond when we confront messy stories, messy situations and messy findings?
- How do we craft our stories in practice?
- How are research programs constructed in practice to engage with messiness and
disorder? How are they maintained, challenged, stabilized?
- How is access to the field negotiated in practice? What happens when access isn’t
possible? What happens when access initially granted is subsequently renegotiated or denied?
- How do/can we account for our ‘failures’ in the field? How do/can we deal with our failures? Is it
a matter of dealing with shifting assemblies? How do/can we (re)construct our research
processes?
- How are the challenges and limitations of research methods and conventions dealt with at the
coalface? What new methods emerge? What tweaking or novel uses of existing methods
happens and why?
- What other problems arise in the course of doing research and how are they addressed?
- How does language help/hinder us in constructing our stories? How do we overcome the
limitations of language, particularly where we are interested in process organization stories?
- How do we account for our field stories? For the stories we tell? How do we decide which
stories to tell? Which to leave untold? And why?
- How do we manage the politics of research? How do power and/or gender relations affect the
stories we tell and those that are silenced?
- What do/can we learn from our tales of the field?
Deadline for Papers: December 31, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/calls.htm?id=3328
(source: Internet)

Qualitative Research in Accounting and Management
Special Issue: Measuring Performance in the Third Sector
Guest Editors:
Carolyn Cordery, Victoria University, W ellington
Rowena Sinclair, AUT University, Auckland
The submissions potentially include, but are not limited to, studies into the:
- Implementation and operation of performance frameworks;
- Stakeholder engagement with organizations' performance information;
- Tensions (and mitigation thereof) relating to performance demands from developed country
donors to developing countries’ aid organizations;
- Social auditing and other performance related audits;
- Integration of non-economic and economic information;
- The role of annual reports in telling organizations’ stories;
- Management issues relating to performance management and measurement;
- Managing the performance of volunteers;
- Building evaluative capacity in the Third Sector;
- Extending Third Sector capability in monitoring evaluation and performance development;
- The impact of context on the credibility of performance related information.
Deadline for Papers: August 31, 2012
For further information, please visit the following site:
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/calls.htm?id=3442
(source: Internet)

KONFERENCJE
BADANIA BIOGRAFICZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH
http://www.pts.org.pl/public/upload/badania_biograficzne_call-2d853.pdf

Przypominamy, że w dniach 23-24 września odbędzie się w Łodzi konferencja naukowa Badania
biograficzne w naukach społecznych organizowana przez Katedrę Socjologii Kultury UŁ. Celem
konferencji jest poznanie dorobku badawczego i podejść teoretycznych stosowanych przez
badaczy zajmujących się problematyką biograficzną oraz stworzenie forum wymiany
doświadczeń z zakresu metody biograficznej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI!
INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA
KULTURA ZABAWY W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
Termin: 21 listopada 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Instytut Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tematyka: Problematyka konferencji ma dotyczyć zagadnień związanych z przemianami wzorów
zabawy w warunkach mediatyzacji kultury, jej uniwersalizacji oraz umasowienia. Organizatorzy
zachęcają uczestników konferencji do podjęcia refleksji wpisujących się w następujące obszary
tematyczne:
- Zabawa w kulturze i kultura zabawy ‒ rola, znaczenie, funkcje;
- Przemiany zabawy pod wpływem mediatyzacji kultury i nowych środków komunikacji;
- Zabawa czy zabawianie ‒ widowiskowość, autentyczność, komercjalizacja;
- Zabawa w kontekście tradycji i nowoczesności; lokalności i globalności;
- Podmiotowość uczestników zabawy;
- Rola ludzi zabawy w kształtowaniu wzorców ludyzmu we współczesnym świecie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011
Opłata konferencyjna: 250 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl/zabawa.htm
(źródło: Internet)

HUMANISTYKA DLA BIZNESU. CZŁOWIEK W ŚWIECIE IDEI
Termin: 23-24 listopada 2011
Miejsce: Łódź
Organizatorzy: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego; Rada Biznesu i
Pracodawców przy Wydziale Filozoficzno-Historycznym; Biuro Pełnomocnika Rektora UŁ ds.
współpracy z pracodawcami
Tematyka: Organizatorzy zapraszają do podjęcia dyskusji na temat następujących zagadnień:
- Możliwość komercjalizacji wiedzy humanistycznej oraz stosowanie narzędzi wykształconych
przez konkretne dyscypliny naukowe w działaniach o charakterze komercyjnym;
- Problemy etyczne, jakie rodzą się na styku nauki i praktyki;
- Kwestia zachowania konkurencyjności względem innych, działających na rynku firm oferujących
podobne usługi;
- Problemy praktyczne wynikające z łączenia kariery akademickiej oraz działań biznesowych i
rozwiązywanie tych problemów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października 2011
Opłata konferencyjna: 200 zł (+ 23% VAT)
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.kh4b.pl/
(źródło: Internet)

KONFERENCJA NAUKOWA
DYSKURSY O KULTURZE
Termin: 24-25 listopada 2011
Miejsce: Łódź
Organizatorzy: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Tematyka: Organizatorzy zapraszają do podjęcia dyskusji w obrębie następujących bloków
tematycznych:
- Przyszłość mediów;
- Oblicza cywilizacji;
- Twarze lokalności;
- Etosy pracy;
- Obrzeża kultury;
- Tożsamość w społeczeństwie sieci.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.dyskursyokulturze.swspiz.pl/index.php?id=1&gid=1
(źródło: Internet)

KONFERENCJA NAUKOWA
SAMORZĄD TERYTORIALNY: WSPÓLNOTA POLITYCZNA CZY OBYWATELSKA
Termin: 25 listopada 2011
Miejsce: Bielsko-Biała
Organizatorzy: Kolegium Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
z siedzibą w Bielsku-Białej
Tematyka: Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji jest skierowane do specjalistów w
dziedzinie administracji samorządowej i ustrojów państwowych, badaczy społeczeństwa
obywatelskiego i praktyków życia samorządowego. Ujęcie w programie konferencji dyskusji
plenarnej, jak również grup panelowych poświęconych teorii i praktyce funkcjonowania
samorządu terytorialnego pozwala mieć nadzieję, iż prowadzone dyskusje nie tylko przyczynią
się do poszerzenia wiedzy z zakresu ustrojów państwowych i administracji publicznej, lecz
również nie pozostaną bez wpływu na kształtowanie sfery instytucjonalnej, od której uzależniona
jest realizacja potrzeb społeczności lokalnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł; 200 zł (zgłoszenie referatu bez uczestnictwa); 100 zł (słuchacze)
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.wseh.pl/konferencje
(źródło: Internet)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
LUDZIE Z KRESÓW W DZIEJACH KRESÓW I POLSKI
Termin: 25 listopada 2011
Miejsce: Przemyśl
Organizatorzy: Instytut Historii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w
Przemyślu; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum” w Krakowie
Tematyka: Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących różnorodnych
zjawisk, idei, procesów kulturowych i społecznych, które miały miejsce na
południowo-wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Organizatorzy konferencji proponują
podjęcie refleksji nad zagadnieniami wpisującymi się w następujące obszary problemowe:
- Życie polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne, religijne;
- Sylwetki wybitnych mieszkańców tych ziem. Ich osiągnięcia naukowe, artystyczne i literackie,
gospodarcze i techniczne;
- Rozwój życia społecznego, folkloru, sportu. Szczególne cechy etosu i kultury społeczności
kresowej, życie rodzinno-towarzyskie;
- Problemy współżycia mniejszości narodowych i religijnych;
- Zagadnienia dotyczące II wojny światowej i jej skutków: deportacje, ekspatriacja i repatriacja,
emigracja, represje. Ludobójstwo i czystki etniczne dokonane na ludności cywilnej. Samoobrona i
walka podziemna;
- Rola kościoła katolickiego i innych kościołów w życiu społeczeństwa;
- Życie naukowe: wyższe uczelnie, towarzystwa naukowe i inne instytucje;
- Oświata i wychowanie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011
Opłata konferencyjna: 150 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.pwsw.pl/aktualnosci/id2296,Ludzie-z-Kresow-w-dziejach-Kresow-i-Polski-Miedzynarodowa-KonferencjaNaukowa.html
(źródło: Internet)

III KONFERENCJA NAUKOWA
NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA W KIERUNKU ZARZĄDZANIA
DRUGIEJ GENERACJI
Termin: 02 grudnia 2011
Miejsce: Warszawa
Organizatorzy: Instytut Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT; Oddział
Warszawski Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
Tematyka: Organizatorzy konferencji wyrażają nadzieję, że jej uczestnicy podejmą próbę
odpowiedzi na pytanie, czy przekształcenia zachodzące w zarządzaniu dają podstawę do
stwierdzenia, że kształtuje się obecnie nowa wersja tak zwanego zarządzania drugiej generacji
(Zarządzania 2.0). Problematyka konferencji ma być zogniskowana w obrębie następujących
zagadnień:
- Ewolucja teorii i praktyki współczesnego zarządzania;
- Uwarunkowania determinujące zmiany w zarządzaniu;
- Koncepcje przekształcania organizacji;
- Zarządzanie z wykorzystaniem technologii sieciowej (Web 2.0);
- Zarządzanie wartościami niematerialnymi;
- Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem;
- Zarządzanie wiedzą i innowacjami;
- Informatyczne wspomaganie marketingu i zarządzania;
- Przekształcenia współczesnego marketingu;
- Tworzenie i funkcjonowanie nowych układów strukturalnych;
- Zarządzanie w organizacjach samorządowych;
- Modelowanie i doskonalenie systemów biznesowych;
- Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2011
Opłata konferencyjna: 450 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.bip.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=17
(źródło: Internet)

I OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
CZŁOWIEK XXI WIEKU
Termin: 05 grudnia 2011
Miejsce: Sieradz
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu
Tematyka: Organizatorzy zapraszają do podjęcia refleksji nad kondycją jednostki w XXI wieku.
Dyskusje mają być prowadzone w obrębie następujących sekcji tematycznych:
- Człowiek w kulturze, literaturze, społeczeństwie, religii;
- Człowiek w medycynie, etyce, historii, filozofii, pedagogice, psychologii;
- Człowiek w rodzinie, biznesie, prawie, technice;
- Człowiek w Internecie, polityce, nauce.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2011
Opłata konferencyjna: 220 zł
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.wshe.sieradz.pl/uploads/pdf/konferencje/05%20grudzie%C5%84%202011.pdf
(źródło: Internet)

STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA
STRES W SZKOLE
Termin: 14 grudnia 2011
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Polonistyczne Koło Naukowe „Bakałarz” przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego
Tematyka: Cel konferencji stanowi stworzenie platformy wymiany informacji z zakresu wyników
badań oraz stanu wiedzy na temat szeroko rozumianego pojęcia stresu w szkole. Organizatorzy
zachęcają do namysłu nad następującymi problemami:
- Rzeczywisty obraz szkoły (interakcje na linii nauczyciel – uczeń, uczeń – uczeń,
uczeń – rodzice);
- Stres w przestrzeniach szkolnych (sytuacje stresowe, źródła lęku i stresu, poziom stresu w
szkole, objawy stresu);
- Sposoby radzenia sobie ze stresem;
- Dyskurs szkolny a stres: odzwierciedlenie lęku i stresu w język uczniów, studentów i nauczycieli.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2011
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/stres_w_szkole/
(źródło: Internet)

4th Interdisciplinary Annual Seminar of the Bielefeld Graduate School in History and
Sociology
Control’s Other Side
Date: February 09-11, 2012
Site: Bielefeld, Germany
Organizer: Bielefeld Graduate School in History and Sociology
Topics: The interdisciplinary Annual Seminar of the BGHS this year focuses on the forces that
limit, irritate, or modify control. The empirical or conceptual contributions should tackle the
paradoxes, contradictions and ambivalences regarding control and discuss the social significance
of control and its other side. All contributions that deal with emergences, changes, disputes,
failures and consequences of control regimes, stemming, for example, from the following
research fields: control and political power, control and economy, control and religion, control and
nature, control and cultural discourses, control and body, are warmly invited.
Deadline for abstracts: October 31, 2011
Registration fee: no participation fee
For further information, please visit the following site:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=16843
(source: Internet)

NATIONALISM AND THE CITY
Date: February 10-11, 2012
Site: Cambridge, UK
Organizer: The Centre for Research in the Arts; Social Sciences and Humanities; University of
Cambridge
Topics: This conference will move to ‘re-centre’ the urban in theories of nations and nationalism,
facilitating a dialogue across disciplines to address the many layers of what has been described
as ‘the urban palimpsest.’ A special emphasis will be placed on integrating the insights of those
focused on dynamics in the city and those addressing the broader phenomenon of nationalism, to
enliven debates on space, identity, and politics and to illuminate important convergences and
contradictions, conjunctures and disjunctures. Suggested focal points include:
- Urbanization/modernization and the conditions of nationalism’s emergence;
- Urban intellectual networks and the global diffusion of nationalism;
- Cities as battle-space and/or as sites for mobilization;
- National unity and the urban/rural ‘divide;’
- The city as metaphor for nation;
- Globalizing cities, ‘post-nationalism,’ and notions of urban reclamation;
- Cosmopolitanism, nationalism, and layers of belonging;
- Multiculturalism, heterogeneity and the urban;
- Disintegration, dystopia and ‘spaces of alterity.’
Deadline for abstracts: October 01, 2011
For further information, please visit the following site:
http://www.crassh.cam.ac.uk/events/1684/
(source: Internet)

INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
Mainstreaming Co-operation: An Alternative for the 21st Century?
Date: July 03-05, 2012
Site: Manchester & Rochdale, UK
Organizer: The Co‑operative College; Liverpool John Moores University; Liverpool University;
Manchester Metropolitan University; Edge Hill University; University of Central Lancashire; the
Co-operative
Topics: The United Nations has declared 2012 to be the International Year of Co‑operatives.
In celebration, this major international forum will discuss how co‑operatives in every sphere of
social, economic, political and cultural life can emerge globally in the coming century as a
participatory, democratic alternative to prevailing orthodoxies of competitive international
capitalism driven solely by the maximization of private profit. Submissions on all aspects of
co‑operation will be considered for inclusion in the conference program.
Deadline for abstracts: January 14, 2012
For further information, please visit the following site:
http://www.co-op.ac.uk/mainstreaming-co-operation
(source: Internet)

Academy of World Business,
Marketing & Management Development 2012 Conference
Date: July 16-19, 2012
Site: Budapest, Hungary
Organizer: Academy of World Business, Marketing and Management Development
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers that contribute to any of
the following issue areas: marketing, management, HR, organizational behavior, leadership style,
e-business/e-marketing, business and management in aviation industry, entrepreneurship,
business law, etc.
Deadline for abstracts: November 04, 2011
Registration fee: 729 ‒ 860 AUD
For further information, please visit the following site:
http://www.academyofworldbusiness.com/
(source: Internet)

Paris International Congress of Humanities and Social Sciences Research
Date: July 24-28, 2012
Site: Paris, France
Organizer: Analytrics
Topics: The congress will bring together humanities and social sciences (HSS) researchers,
scientists, academicians, experts, engineers, developers, administrators and other HSS
research-related professionals and practitioners from all over the world. The aims are to promote
multidisciplinary dialogue and mutual cross-fertilization of ideas and methods; to offer a place for
participants to present, discuss, and showcase innovative recent and ongoing HSS research
works and their applications or development; explore new ways and directions; and take
advantage of opportunities for contacts, interaction, and international collaboration and
networking.
Deadline for abstracts: October 30, 2011
Registration fee: € 450 ‒ € 550 (standard rates); € 300 ‒ € 325 (student rates)
For further information, please visit the following site:
http://education-conferences.org/homehss.aspx
(source: Internet)

We would like to remind you that the next ESA’s international conference
‒ Social relations in turbulent times ‒
will be held in Geneva, Switzerland, September 07-10, 2011.
Find more details on the following website: http://www.esa10thconference.com/

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Vertigans, Stephen (2011) The Sociology of Terrorism. People,
places and processes. Routledge.

Locks, Adam and Niall Richardson (2011) Critical Readings in
Bodybuilding. Routledge.

Nowicka, Ewa (2011) Nasz język rozumieją aniołowie.
Arumuni we współczesnym świecie. Nomos.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze nowe wydanie „Qualitative Sociology Review”,
które będzie dostępne na stronie internetowej anglojęzycznej wersji pisma już na
przełomie sierpnia i września!
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php

Zapraszamy Państwa do śledzenia informacji o najnowszych wydarzeniach z zakresu socjologii
jakościowej na naszych portalach społecznościowych Twitter, Blip oraz Facebook!
Prosimy także o nadsyłanie informacji dotyczących socjologii jakościowej pod następujący adres
internetowy: aktualnosci.psj@gmail.com
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Przeglądu Socjologii Jakościowej
Magdalena Wojciechowska

