
Biuletyn Informacyjny PSJ 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem informacyjnym, w którym przekazujemy Państwu 

informacje odnoszące się do najnowszych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej! 

Jednocześnie polecamy Państwa uwadze informacje zamieszczane na naszych portalach  

społecznościowych Twitter, Blip oraz Facebook. 

 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 

Łódź: 09.06.2011 

Życzymy przyjemnej lektury!  

 

CALLS FOR PAPERS 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym Biuletynem Informacyjnym!  

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 z dziedziny socjologii jakościowej pod następujący adres 

internetowy: aktualnosci.psj@gmail.com 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego  

Przeglądu Socjologii Jakościowej 

  

Magdalena Wojciechowska 

Weeks, Jeffrey (2011) The languages of sexuality. 

Routledge. 

 

International Journal of Tourism Anthropology  
Special Issue: Narratives of Risk, Security and Disaster Issues in Tourism and Hospitality 

 

Guest Editors:  

Maximiliano E. Korstanje, University of Palermo, Argentina 

Konstantinos Andriotis and Antonis Theocharus, Cyprus University of Technology, Cyprus 

 

This special issue invites submissions with a focus and emphasis on narratives of risk, hazard and security 

issues in the fields of tourism and hospitality. The topics to be covered in this issue include, but are not  

limited to: 

- Studies related to comparative cross-cultural perceptions of risk and threat 

- Natural and human-caused disasters 
- Post-disaster recovery strategies in tourism and hospitality 
- Terror movies and tourism 

- Aviation safety and security 
- Crime and security issues in tourism and hospitality 

- Political instability, terrorism and tourism 
- Thanatourism 
- War on terror and tourism 

- The effects of global warming on tourism destinations 
- Innovative quantitative/qualitative methods for the study of risk and security issues in tourism and  

hospitality 
- Virus outbreaks and tourism mobility 
- Disasters, trauma and tourism 

- Apocalyptic theories and tourism as a form of entertainment 
Deadline for papers: July 15, 2011 

For further information, please visit the following site:  
http://www.inderscience.com/browse/callpaper.php?callID=1595 

(source: Internet) 

 

VISITING INTERNATIONAL FELLOWSHIP 2012  

KONFERENCJE 

III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy  

Religie i religijność w świecie współczesnym 

 

Termin: 12-15 września 2011 

Miejsce: Toruń 

Organizatorzy: Katedra Teorii Kultury i Religii Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych  

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; Polskie Towarzystwo Religioznawcze 

Tematyka: Obrady będą odbywać się w ramach czternastu sekcji tematycznych: 1. Nowe problemy  

filozofii religii; 2. Przedmiotowe, teoretyczne i metodologiczne trendy w religioznawstwie. Aspekt  

historyczny i współczesny; 3. Aksjologia religii; 4. Antropologia religii; 5. Tożsamość religijna; 6.  

Religijność Europy i świata; 7. Kościoły w społeczeństwach współczesnych; 8. Nowa duchowość; 9.  

Pedagogika religii; 10. Religie Wschodu; 11. Islam w Europie; 12. Religia a polityka; 13. Kultury i religie; 

14. Badania nad językiem religijnym.  

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15 czerwca 2011 

Opłata konferencyjna:  250 zł (doktoranci); 400 zł; płatność po 15 czerwca: 350 zł (doktoranci); 500 zł  

Kontakt: Marcin Lisiecki, e-mail:  kongresreligii@umk.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.kongresreligii.umk.pl/idea 

(źródło: Internet) 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Myśl społeczna wielkich religii świata 

 

Termin: 17-18 listopada 2011 

Miejsce: Lublin 

Organizatorzy: Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii UMCS 

Tematyka: Celem konferencji jest zaprezentowanie różnych idei, doktryn i ruchów społecznych  

zrodzonych na gruncie wielkich religii świata, ocena doświadczeń związanych z implementacją myśli  

społecznej wielkich religii świata w całokształt stosunków społecznych i politycznych, zarówno w  

warunkach europejskich, jak i światowych oraz wskazanie współczesnych wyzwań i perspektyw myśli  

społecznej religii świata. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15 czerwca 2011 

Kontakt: e-mail: mpomaran@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.home.umk.pl/~ptnp/index.php?option=com_content&view=article&id=231:midzynarodowa-konferencja-naukowa-

qmyl-spoeczna-wielkich-religii-wiataq&catid=1:konferencjekrajowe&Itemid=57 

 (źródło: Internet) 

 

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

Twórca – dzieło – badacz  

 

Termin: 4-5 listopada 2011 

Miejsce: Kraków 

Organizatorzy: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Tematyka: Z okazji dziesięciolecia funkcjonowania Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów  

Humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim Organizatorzy konferencji zapraszają studentów i  

doktorantów do wspólnych rozważań na temat trzech haseł, które tworzą nie tyle oś, co raczej trójkąt pola 

znaczeń, po którym porusza się refleksja współczesnego rozumienia świata.  

Dla badacza punktem wyjścia jest dzieło (jakkolwiek rozumiane: jako tekst literacki, dzieło plastyczne lub 

filmowe, źródło historyczne, dane empiryczne czy wreszcie tekst innego badacza), za którym stoi twórca. 

Badając dzieło, można ignorować istnienie autora bądź przeciwnie – w ten sposób próbować coś o nim  

powiedzieć, ale nie można zapominać, że odbiorca kultury staje się także jej twórcą. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  10 lipca 2011 

Kontakt: e-mail: tdb@uj.edu.pl 

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.uj.edu.pl/web/10-mish 

(źródło: Internet) 

 

METODOLOGIA BADAŃ NAD KULTURĄ I SZTUKĄ AFRYKI 

 

Termin: 20-21 kwietnia 2012 

Miejsce: Toruń 

Organizatorzy: Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w  

Toruniu 

Tematyka: Zaproszenie jest kierowane do pracowników naukowych, doktorantów i studentów, którzy 

chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z metodologią badań nad 

sztuką i kulturami afrykańskimi. Dyskusja będzie prowadzona w ramach następujących bloków  

tematycznych: 1. Pojęcie "sztuka afrykańska"; 2. Metodologia badań nad sztuką afrykańską;  

3. Problematyka terminologiczna; 4. Filozoficzne, socjologiczne metody badań nad estetyką afrykańską;  

5. Etnologiczne i antropologiczne metody badań nad kulturami afrykańskimi; 6. Sztuka afrykańska w  

muzeach. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  Informacja zostanie podana na stronie internetowej konferencji 

Kontakt: e-mail: africanart@umk.pl 

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.africanart.umk.pl/konferencja.html 

(źródło: Internet) 

 

Konferencja Międzynarodowa 

Współpraca transgraniczna w przeciwdziałaniu zagrożeniom  terrorystycznym  

w aspekcie EURO 2012 

 

Termin: 12-13 października 2011 

Miejsce: Kielnarowa (okolice Rzeszowa)   

Organizatorzy: Centrum Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w  

Rzeszowie; Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Instytut  

Bezpieczeństwa Transgranicznego RP; Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie; Komenda  

Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej; Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej; Delegatura ABW w 

Rzeszowie; Izba Celna w Przemyślu 

Tematyka: Potencjalna skala zagrożeń wywołanych specyficznymi uwarunkowaniami organizacji i  

przebiegu mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 generuje szereg problemów zagrożenia  

bezpieczeństwa, które nie pojawią się zapewne w innych okolicznościach. Konferencja ma stanowić  

płaszczyznę refleksji reprezentantów różnych dyscyplin naukowych na temat aktualnego rozumienia  

problemów bezpieczeństwa transgranicznego. Miejsce konferencji – Rzeszów – wskazuje na rozpatrywanie 

problemów głównie w trójkącie Polska – Ukraina – Słowacja. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  30 lipca 2011 

Opłata konferencyjna:  400 zł (referent); 200 zł (słuchacz) 

Kontakt: e-mail: ewolska@wsiz.rzeszow.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.konferencja.csnt.aesir.pl/index.html 

(źródło: Internet) 

 

OGÓLNOPOLSKA STUDENCKO-DOKTORANCKA KONFERENCJA NAUKOWA 

ROZRYWKA W MEDIACH 
 

Termin: 17-18 listopada 2011 

Miejsce: Łódź 

Organizatorzy: Studencko-Doktoranckie Dziennikarskie Koło Naukowe UŁ 

Tematyka: Celem konferencji jest skonfrontowanie spostrzeżeń studentów i doktorantów z całego kraju 

dotyczących treści rozrywkowych we współczesnym przekazie medialnym. Konferencja Rozrywka w  

mediach stanie się więc okazją do dyskusji młodych badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe, 

takie jak medioznawstwo, psychologia, socjologia, antropologia kultury czy komunikacja społeczna.  

Podjęcie tematu, który do tej pory nie stał się przedmiotem żadnej sesji naukowej, pozwoli na szersze  

spojrzenie na zagadnienie rozrywki, pogłębienie wiedzy oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  30 czerwca 2011 

Opłata konferencyjna:  150 zł 

Kontakt: Paulina Czarnek, e-mail: paulina-czarnek@wp.pl; Kamila Perka, e-mail:  

kamila.perka@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://dknlodz.prv.pl/ 

(źródło: Internet) 

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Bariery Współczesnej Demokracji 
 

Termin: 14-15 września 2011 

Miejsce: Chorzów 

Organizatorzy: Katedra Nauki o Polityce Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły  

Bankowej w Poznaniu 

Tematyka: Organizatorzy proponują aby przedmiotem konferencyjnych wystąpień i dyskusji stały się  

następujące bariery współczesnej demokracji: ekonomiczne; kulturowe; społeczne; narodowe i etniczne; 

psychologiczne (środowiskowe); polityczne. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  31 lipca 2011 

Opłata konferencyjna:  220 zł 

Kontakt: e-mail: jaroslaw.szostak@chorzow.wsb.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.wsb.chorzow.pl/konferencje-naukowe,v-konferencja-naukowa-katedry-nauki-o-polityce 

(źródło: Internet) 

 

POZA MONOGAMIĄ 

 

Termin: 8-9 listopada 2011 

Miejsce: Warszawa 

Organizatorzy: dr hab. Jan Potkański i dr Robert Pruszczyński, Zakład Literatury XX Wieku, Instytut  

Literatury Polskiej UW; Genderowo-Queerowe Koło Naukowe UW 

Tematyka: W ramach konferencji zostaną podjęte tematy związane z następującymi zagadnieniami:  

Niemonogamiczne opowieści miłosne i ich miejsce w kulturze; Wierność i niewierność; Topologie  

wielości: trójkąt (równoboczny i asymetryczny), seria, sieć; Pragnienie trójkątne według René Girarda;  

Relacje między miłością, przyjaźnią i seksem; Podmiot psychoanalityczny pomiędzy pragnieniem i  

popędem, ideałem i obiektem częściowym; Rozmaitość obiektów częściowych: głos, pierś, spojrzenie,  

fallus, pieniądz, Nic; Relacje monogamii i ekonomii: redefiniowanie rodziny i związków międzyludzkich 

przez kapitalizm; Prostytucja, pornografia, masturbacja. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  15 lipca 2011 

Opłata konferencyjna:  250 zł 

Kontakt: e-mail: pozamonogamia@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://poza-monogamia.blogspot.com/ 

(źródło: Internet) 

 

Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa 

U2 - w poszukiwaniu linii horyzontu 
 

Termin: 25-26 listopada 2011 

Miejsce: Poznań 

Organizatorzy: Katedra Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w 

Poznaniu 

Tematyka: Organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń poruszających następujące problemy:  

Muzykologiczna/literaturoznawcza interpretacja albumów lub piosenek zespołu U2; Koncerty U2 jako  

zjawisko kulturowe; Działalność fan-klubów, fanzinów, for internetowych poświęconych U2; Wpływ  

zespołu U2 na rozwój muzyki rockowej; Działalność charytatywna i polityczna Bono; Rola producentów w 

tworzeniu brzmienia zespołu: Steve Lillywhite, Brian Eno, Daniel Lanois, Flood; Piosenki U2 a historia 

współczesna; Filmoznawcza/kulturoznawcza interpretacja teledysków U2; Subkultura fanów i ich  

działalność na rzecz zespołu; Okładki płyt zespołu i ich funkcjonowanie w popkulturze. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  20 września 2011 

Opłata konferencyjna:  150 zł 

Kontakt: e-mail: u2konferencja@gmail.com   

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.politologia.pl/fck_pliki/File/Konferencje/U2%20konferencja%20WSNHiD.pdf 

(źródło: Internet) 

 

The 2nd Biannual Irish Sexuality Studies Conference  

Self, Selves and Sexualities  

 

Date: March 09-10, 2012 

Site: Dublin, Ireland  

Organizer: School of Applied Language and Intercultural Studies, Dublin City University; School of  

Nursing, DCU 

Topics: The aim of this inter-disciplinary and cross-disciplinary conference is to provide an academic  

platform on which to initiate an open dialogue between academics, professionals and practitioners in the 

field of human sexuality. The Organizer seeks to explore the issues that arise when the concepts of self, 

selves and sexualities interplay with each other. The conference is structured along four issue areas: 1. Self, 

Selves, Sexuality and Space; 2. Self, Selves, Sexuality and the Personal; 3. Self, Selves, Sexuality and  

Culture; 4. Self, Selves, Sexuality and Society. 

Deadline for abstracts: September 16, 2011 

Registration fee: 50 € - 250 € 

Contact : Mel Duffy, e-mail : mel.duffy@dcu.ie; Jean-Philippe Imbert, e-mail:  

jean-philippe.imbert@dcu.ie 

For further information, please visit the following site: 
http://www.dcu.ie/salis/conferencesexualitystudies2012/call_for_papers.shtml  

(source: Internet)  

 

The Erotic 

Exploring Critical Issues 

 

Date: November 09-11, 2011 

Site: Prague, Czech Republic 

Organizer: Inter-Discyplinary.Net 

Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers that address the following 

themes:  The erotic and identity; Disability, ethnicity, gender, class and eroticism; The erotic in education 

and the education of the erotic; Eroticism in popular culture and media; The erotic in literature and on the 

screen; The erotic, ethics and philosophy; Absence, control and excess of the erotic; The erotic and  

sexuality: is there a difference?; The erotic in representation; The erotic in mythology; Eroticism and  

technology: sex toys. 

Deadline for abstracts: June 17, 2011 

Registration fee: £255 

Contact: Natalia Kaloh Vid, e-mali: nkv@inter-disciplinary.net; Rob Fisher, e-mail:  

er6@inter-disciplinary.net  

For further information, please visit the following site: 

http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/gender-and-sexuality/the-erotic/call-for-papers/ 
(source: Internet) 

 

Vannini, Phillip; Waskul, Dennis and Simon Gottschalk (2011)  

The Senses in Self, Society and Culture. A Sociology of the Senses. 

Routledge. 

Young, Garry and Monica Whitty (2011) Transcending Taboos.  

A Moral and Psychological Examination of Cyberspace. Routledge. 

Visualist 2012  

International Congress on Visual Culture: New Approaches in Communication, Arts and Design 

Digitalization 

 

Date: March 07-09, 2012 

Site: Istanbul, Turkey   

Organizer: Istanbul Kültür University 

Topics: In terms of visual culture, what are the good and bad aspects of digitalization? How is society  

influenced by the change, transformation and conversion occurring in communication? The Congress will 

bring together academics and professionals coming from different fields to discuss their differing point of 

views on these questions related to Visual Culture while referring to digitalization. 

Deadline for abstracts: September 02, 2011 

Registration fee: 175 € (early bird); 250 € (late registration) 

Contact: e-mail:  visualist2012@gmail.com  

 For further information, please visit the following site: 
http://www.visualist2012.org/visual/HOME.html 

(source: Internet) 

 

Home / Land: Women, Citizenship, Photographies 

 

Date: July 05-07, 2012 

Site: Loughborough University, Leicestershire, UK 

Organizer: School of the Arts, Loughborough University; Michaelis School of Fine Art, University of 

Cape Town, South Africa; The International Academy of Art, Palestine; University of the Fraser Valley, 

British Columbia, Canada 

Topics: Home/Land is an interdisciplinary conference that asks what dialogues might be engendered,  

globally and locally, around concepts of citizenship and belonging by engaging with women’s photographic 

practices. In the terms of this conference, ‘photographic practices’ may include both historical and  

contemporary work, still and/or moving image, derived from fine art and social science contexts and  

embracing genres such as portraiture, landscape, documentary and installation. 

Deadline for abstracts: October 14, 2011 

Contact: Marion Arnold, e-mail: M.Arnold@lboro.ac.uk; Marsha Meskimmon, e-mail: 

M.G.Meskimmon@lboro.ac.uk  

For further information, please visit the following site: 
http://www.lboro.ac.uk/departments/sota/news/HomeLandCFPfinal1.pdf  

(source: Internet) 

 

 

The Department of Sociology at the University of Surrey, Guildford, United Kingdom, has established a 

Visiting International Fellowship to foster the development of sociological research methods. Between one 

and three Fellowships are awarded by competition each year. The awards are open to those who would 

value the opportunity to advance methodological understanding, for example by reflecting on methods used 

in previous empirical research, by validating existing or new methodological procedures, or by reviewing 

and synthesising methodological approaches.  

Deadline for applications: September 30, 2011 

For further information, please visit the following site: 
http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/visitinginternationalfellowship/ 

(source: Internet) 

 

Religions, Science and Technology in Cultural Contexts: Dynamics of Change 

 

Date: March 01-03, 2012 

Site: Trondheim, Norway  

Organizer: International Association for the History of Religions; Norwegian University of Science and 

Technology 

Topics: In current public and academic debates, the complex relationships between ‘religion’ and ‘science’ 

tend to be reduced into one between monolithic entities. By exploring historical and contemporary  

interactions between religions, science and technology, a more complex understanding may be reached of 

the areas and ways in which they overlap, correspond, challenge and conflict with each other. This  

conference seeks to explore how religions, science and technology interact and generate change 

(progressive, reactive, regressive), particularly in relation to such issues as the environment and climate 

change; the economy; welfare; life expectancy; popular representation; and sexual equality. 

Deadline for abstracts: August 01, 2011 

Registration fee: 250 € 

Contact: Filip Ivanovic, e-mail: filip.ivanovic@ntnu.no 

For further information, please visit the following site: 
http://www.ntnu.no/iar/konferanser/relsci/call-for-papers 

(source: Internet) 

 

International conference 

The Value(s) of Europe 

 

Date: November 23-25, 2011 

Site: Tilburg, Netherlands 

Organizer: European Values Study; Tilburg University 

Topics: The Organizers invite international scholars to reflect on European values, the diversities and 

trends in Europe. Topics include family and marriage, work and leisure time, religion and morality, politics 

and society, identity and ethnic diversity.  

Deadline for abstracts: June 20, 2011 

Registration fee: 250 € 

Contact: e-mail:  conference@europeanvaluesstudy.eu  

For further information, please visit the following site: 
http://www.europeanvaluesstudy.eu/evs/news-and-events/conference2011/  

(source: Internet) 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Nowak, Jacek (2011) Społeczne reguły pamiętania. Antropologia  

pamięci zbiorowej. Nomos.  

Qualitative Research in Sport & Exercise 

Special Edition on the Paralympics and Disability Sport 

Editor-in-Chief: 

Brett Smith - Peter Harrison Centre for Disability Sport, Loughborough University 
 

Qualitative Research in Sport and Exercise is a leading international journal dedicated to the advance of 

sociological and psychological qualitative research in sport, exercise and health. This special edition, in 

conjunction with the Peter Harrison Centre for Disability Sport at Loughborough University, seeks to bring 

together voices from sociology, sport policy, and psychological research, concerned with opening up new 

theoretical and empirical understandings on issues relating to the Paralympics and Disability Sport. 

Both empirical qualitative papers that deepen our understandings of the Paralympics, and theoretical or 

methodological papers that will significantly add to the continued development of disability sport, health 

and wellbeing are welcomed. 

Deadline for papers: August, 2011 

For further information, please visit the following site: 
http://www.eufapa.eu/index.php/home/115-qualitative-research-in-sport-a-exercise-call-for-papers-special-edition-on-the-

paralympics-and-disability-sport.html 

(source: Internet) 

 

Publish your research in Global Social Policy! 

 

Global Social Policy is a fully peer-reviewed journal that advances the understanding of the transnational 

dimensions of social policy, social development, and social governance. The Journal publishes scholarly, 

policy-oriented articles that focus on aspects of social policy and social governance broadly defined in both 

contemporary and historical contexts. The Journal is multidisciplinary and welcomes contributions from a 

wide range of theoretical and political perspectives across all disciplines and fields of study that address 

social issues, governance, politics and policies at various levels or scales, using a global and/or  

transnational analytical framework. 

For further information, please visit the following site: 
http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200964#tabview=title 

(source: Internet) 

 

Publish your article in Memory Studies! 

 

Memory Studies is an international peer reviewed journal. It provides a critical forum for dialogue and  

debate on the theoretical, empirical, and methodological issues central to a collaborative understanding of 

memory. Memory Studies examines the social, cultural, cognitive, political and technological shifts  

affecting how, what and why individuals, groups and societies remember, and forget. The Journal responds 

to and seeks to shape public and academic discourses on the nature, manipulation, and contestation of 

memory in the contemporary era. 

For further information, please visit the following site: 
http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal201801#tabview=title 

(source: Internet) 

 

Konferencja naukowa 

Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki. 

Inspiracje, recepcja, krytyka 
 

Termin: 13-14 października 2011 

Miejsce: Wrocław 

Organizatorzy: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego; 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział we Wrocławiu 

Tematyka: W związku ze zbliżającą się drugą rocznicą śmierci Lévi-Straussa Organizatorzy konferencji 

zapraszają do podjęcia rozważań naukowych na temat twórczości tego wybitnego etnologa. Celem  

konferencji, prócz refleksji nad dorobkiem Lévi-Straussa, jest także podjęcie rozważań nad zasięgiem  

oddziaływania strukturalizmu w dyskursie nauki. Dlatego też zaproszenie do udziału w konferencji jest  

kierowane nie tylko do etnologów, lecz również do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Podczas 

konferencji namysłowi zostaną poddane ograniczenia strukturalizmu i próby ich przezwyciężania. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2011 

Opłata konferencyjna: 100 zł 

Kontakt: e-mail: ptlwroclaw@wp.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.dfop.org.pl/pl/1/nse/15/130/

Konferencja_naukowa_Claude_L_vi_Strauss_w_dyskursie_nauki_Inspiracje_recepcja_krytyka 

(źródło: wiadomość od Organizatorów) 

 

 

Emocje w życiu codziennym.  

Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami 
http://konferencja-emocje.strefa.pl/ 

 

Przypominamy, że w dniach 15-17 czerwca 2011 w Łodzi odbędzie się konferencja Emocje w życiu  

codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania 

emocjami organizowana przez Katedrę Socjologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Socjologii UŁ oraz 

zespół redakcyjny Przeglądu Socjologii Jakościowej i Qualitative Sociology Review. 

Konferencja jest organizowana z okazji pięciolecia działania dwóch czasopism socjologicznych:  

  

Przeglądu Socjologii Jakościowej  
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php 

oraz 

 Qualitative Sociology Review 
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI! 

 

We would like to remind you that Kassel University (Germany) is this year’s 2nd European meeting of the 

Society for the Study of Symbolic Interaction host.  

 

- Everyday Life, Social Control and Ethnography International Conference – 

 

will take place from 21st to 24th July 2011 in Kassel (Germany) 

Find more details on the following site: http://www.symbolicinteraction.de/ 

 

The conference is supported by Qualitative Sociology Review.  

 
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php 

 

We are looking forward to meeting you in Kassel! 
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