
Biuletyn Informacyjny PSJ 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Biuletynem Informacyjnym, w którym zawarto  

informacje odnoszące się do aktualnych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej.  

 

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 

Łódź: 08.04.2011 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 

 

CALLS FOR PAPERS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!  

Jednocześnie polecamy Państwa uwadze kolejny numer Qualitative Sociology Review,  

który będzie dostępny na stronie internetowej angielskojęzycznej wersji pisma 

(http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/index_eng.php) już na przełomie kwietnia i maja! 

 

Zapraszamy Państwa do śledzenia najnowszych wydarzeń 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 

Seidman, Steven; Nancy Fischer and Chet Meeks (2011) Introducing the New 

Sexuality Studies. Routledge. 

 

Health Sociology Review 

Special Issue: Lifestyle Science: Self-healing, co-production and DIY 

 

Editors: 

Rick Iedema, University of Technology Sydney, Australia 

Irena Veljanova, University of Western Sydney, Australia 

 

The purpose of this special issue of Health Sociology Review is to bring together international viewpoints 

and analyses addressing the rise in self-care, self-management and co-production of health care.  

The Editors invite all theoretical and empirical papers addressing the following topics:  

- Alternative and self-healing practices that go beyond conventional medicine and publicly available,  

government-funded services;  

- The empowering effect of free and open source technology vis-à-vis the status of the individual as  

knowledgeable agent;  

- The effect of DIY practices on health care industries and services; 

- The embeddedness of these practices in everyday life;  

- The responses that are being mobilised by establishment science; 

- The consequences of these movements for economic relations determining the health care industry; 

- Knowledge 'anarchy' - knowledge production by non-experts and whether and how this informs prevailing 

science and medicine;  

- The relevance of these movements in relation to theories of medical power. 

 

Deadline for Papers: September 01, 2011 

For further information, please visit the following site:  
http://hsr.e-contentmanagement.com/archives/vol/21/issue/3/call/ 

 (source: Internet) 

 

inquiry in education 

Spring 2012 Themed Issue 

 

All articles that address the use of video to enhance practitioner research are warmly invited. These include 

research studies using video as a data source, use of video by preservice and inservice candidates to  

improve their reflection on instructional practices, and articles that address how to manage the qualitative 

analysis of video segments. 

 

Submissions are accepted on a continuing basis. 

For further information, please visit the following site:  
http://www.nova.edu/ssss/QR/WQR/cprcall.pdf 

 

(source: Internet) 

 

BERLIN SUMMER SCHOOL IN SOCIAL SCIENCES  

Publish your research in Current Sociology 

 

Current Sociology is a fully peer-reviewed international journal that publishes original research and  

innovative critical commentary both on current debates within sociology as a developing discipline, and the 

contribution that sociologists can make to understanding and influencing current issues arising in the  

development of modern societies in a globalizing world. The Journal’s interest is in articles reviewing 

emergent and challenging issues: substantive, concepts, theories and methods. Its focus is specifically on 

developments and controversies in fields and areas of sociological inquiry. 

 

Deadline for Papers: ongoing 

For further information, please visit the following site:  
http://www.uk.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?ct_p=manuscriptSubmission&prodId=Journal200820&crossRegion=eur 

(source: Internet) 

 

 

Linking Theory and Empirical Research 

 

The Berlin Summer School in Social Sciences – Linking Theory and Empirical Research seeks to promote 

young researchers by strengthening their methodological understanding in linking theory and empirical  

research. The summer school is designed for PhD candidates who have already begun planning their  

doctoral projects in detail or are currently working on them. 

 

Date: July 17-29, 2011 

Site: Berlin, Germany 

Organizer: The Berlin Graduate School of Social Sciences (BGSS) at Humboldt-Universität zu Berlin; the 

Social Science Research Center Berlin (WZB) 

Deadline for applications: May 15, 2011 

Registration fee: no tuition fee 

Contact: Johannes Gerschewski e-mail: gerschewski@wzb.eu  

For further information, please visit the following site: 
http://www.berlinsummerschool.de/welcome-to-the-berlin-summer-school-in-social-sciences/ 

(source: Internet) 

 

ESRC PhD STUDENTSHIPS  

 

The Ecocultures Research Programme: Exploring Resilience In A Stormy World 

 

The University of Essex is pleased to offer a number of fully funded PhD studentships for talented UK and 

EU students looking to pursue cross-disciplinary research exploring issues of resilience and vulnerability to 

social-ecological threats and challenges. Each scholarship will be worth up to £18,000 per year and will be 

awarded following successful registration onto the PhD programme. 

Deadline for proposals: April 12, 2011 

For further information, please visit the following site:  
http://www.jobs.ac.-uk/job/ACL254/esrc-phd-studentships/ 

 (source: Internet) 

 

KONFERENCJE 

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA 

„ZWIERZĘTA W MAGII I RELIGII NA PRZESTRZENI WIEKÓW” 

 

Termin: 19-20 maja 2011 

Miejsce: Gdańsk  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Nosce Te Ipsum; Koło Naukowe Religioznawców 

Uniwersytetu Gdańskiego 

Tematyka: Symbolika zwierząt i jej ewolucja; Zwierzęta święte i przeklęte; Rola zwierząt; Sposoby  

przedstawiania zagadnień związanych ze zwierzętami w literaturze i sztuce; Recepcja symboliki zwierząt; 

Etyka praktyk magicznych i religijnych z udziałem zwierząt; Sposoby pozyskiwania zwierząt; Ewolucja 

praktyk magicznych i religijnych a zwierzęta. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 maja 2011 

Kontakt: e-mail: knrkonf@gmail.com 

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.nkr.ug.edu.pl/ 

(źródło: Internet) 

 

 

Ogólnopolska Konferencja „Oblicza męskości i kobiecości” 

 

Termin: 18-19 maja 2011 

Miejsce: Poznań 

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; Wyższa Szkoła 

Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie 

Tematyka: Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie o miejsce i rolę współczesnych kobiet i 

mężczyzn w społeczeństwie. Organizatorzy zachęcają do podjęcia refleksji nad tą problematyką, w ramach 

następujących obszarów tematycznych: Dyskryminacja i/lub równouprawnienie płci w wybranych sferach 

życia społecznego; Płeć a język; Płeć w kulturze (popularnej); Psychologia płci; Konflikty i sojusze  

pomiędzy płciami; Modele męskości i kobiecości kiedyś i dziś/zmiany w definiowaniu pojęcia męskości i  

kobiecości. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 kwietnia 2011 

Opłata konferencyjna: 450 zł 

Kontakt: e-mail: obliczamik@onet.pl 

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.wsnhid.pl/wydarzenia-aktualnoci-342/2298-oblicza-mskoci-i-kobiecoci-konferencja- 

 (źródło: Internet) 

 

Studencka Konferencja Naukowa „Kolor(y) w kulturze. Barwy okiem estetyka i kognitywisty” 
 

Termin: 02-03 czerwca 2011 

Miejsce: Lublin 

Organizatorzy: Koło Naukowe Estetyków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) oraz Koło 

Kognitywistyki UMCS 

Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji jest skierowane do przedstawicieli różnych dyscyplin 

naukowych. Problematyka konferencji jest zogniskowana w obrębie następujących zagadnień: Problem  

definicji i interpretacji koloru przez różne nauki; Rola koloru w życiu jednostki i w kulturze; Symbolika 

barw; Kolor w literaturze i sztuce; Neurofizjologia i neuropsychologia koloru. Mechanizmy percepcji  

kolorów; Semantyka barw. Od neurofizjologii do semantyki. Percepcja kolorów a konceptualizacja  

kolorów. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2011 

Kontakt: e-mail: estetycy@wfis.umcs.lublin.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=4127 

(źródło: Internet) 

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa  

„Zło w kinie” 

 

Termin: 03-04 czerwca 2011 

Miejsce: Warszawa 

Organizatorzy: Studenckie Koło Filmowe „Kinematograf" SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii  

Społecznej) 

Tematyka: Organizatorzy zapraszają do podjęcia refleksji wpisujących się w następujące obszary  

tematyczne: Zło czasu wojny, Zło czasu pokoju; Horrory – opowieści o lęku; Personifikacje Zła w filmach; 

Filmowi „nosiciele" Zła: dziecko, kobieta, mężczyzna, zwierzę...; Zło urojone – Zło realne; Filmowi  

bluźniercy i obrazoburcy; Estetyzacja Zła w przekazie filmowym; Dyskusja o filmowej przemocy;  

Patologia jako temat dokumentu; Przestrzeń naznaczona Złem; Mroczna strona człowieka; Filmowe  

koncepcje genezy Zła; Ciało – seksualność – tabu – profanum; Inny – Obcy – Zły; Sztuka jako źródło Zła; 

Obłęd, szaleństwo; Niejednoznaczność Zła; Religijno-etyczne aspekty filmowego Zła. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia 2011 

Opłata konferencyjna: 40 zł (studenci); 70 zł (doktoranci, pracownicy naukowi) 

Kontakt: e-mail: zlowkinie@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 

http://www.swps.pl/warszawa-wydarzenia-z-warszawy/105/3297-zlo-w-kinie-konferencja-aktualnosci-z-warszawy.html  

(źródło: Internet) 

 

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa 

„Dotknąć słowiańszczyzny. Języki, literatura i kultura krajów słowiańskich” 

 

Termin: 30 maja 2011 

Miejsce: Bielsko-Biała  

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Slawistów; Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii 

Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 

Tematyka: Celem spotkania młodych badaczy słowiańszczyzny jest pogłębienie wiedzy o językach,  

literaturze i kulturze krajów słowiańskich. Konferencja składać się będzie z następujących kręgów  

tematycznych: Języki słowiańskie; Literatury słowiańskie; Kultura Słowian.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2011 

Opłata konferencyjna: 50 zł 

Kontakt: e-mail: konferencja.slowianska@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.barbarzynca.com/aktualnosci/dotknac-slowianszczyzny-jezyki-literatura-i-kultura-krajow-slowianskich 

(źródło: Internet) 

 

Konferencja Naukowa „Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych” 

 

Termin: 07-08 listopada 2011 

Miejsce: Biała Podlaska 

Organizatorzy: Instytut Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej  

Podlaskiej 

Tematyka: Celem konferencji jest identyfikacja oraz charakterystyka czynników mających wpływ na  

podejmowanie aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne, poprzez wieloaspektową analizę 

uwarunkowań, stanowiącą płaszczyznę do generowania innowacyjnych rozwiązań. Problematykę  

konferencji zogniskowano w obrębie następujących obszarów tematycznych: Bariery i bodźce w  

aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zamieszkałych 

na obszarach wiejskich; Integracja osób niepełnosprawnych na rynku pracy; Edukacja zawodowa osób  

niepełnosprawnych; Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych; Rola instytucji i organizacji  

społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej osób  

niepełnosprawnych; Technologie informacyjno-komunikacyjne a aktywizacja zawodowa osób  

niepełnosprawnych; Niepełnosprawność w społeczeństwie polskim. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2011 

Kontakt: e-mail: socjologia@pswbp.pl  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.pswbp.pl/files/beata_soroka/komunikat_I.pdf 

(źródło: Internet) 

 

Krakowskie Konferencje Wschodnie 

rzeczywistość – ekspresja – milczenie w filozofii i kulturze Wschodu 

 

Termin: 21-22 września 2011 

Miejsce: Kraków 

Organizatorzy: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Tematyka: Organizatorzy proponują by tytułowe terminy – rzeczywistość, ekspresja, milczenie –  

potraktować w kategoriach punktów, wyznaczających wzajemne relacje między człowiekiem a światem; 

punktów, których w kulturach Wschodu nie można jasno zaklasyfikować wyłącznie do ontologii,  

epistemologii czy estetyki. Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:  

Co jest rzeczywiste? - status świata zjawiskowego, stopniowanie rzeczywistości; przejawianie się tego, co 

rzeczywiste i tego, co nierealne;   

Rzeczywistość w opisie – opis rzeczywistości - środki poznawcze umożliwiające poprawne poznanie  

rzeczywistości; prawomocność poznania zmysłowego, umysłowego, wglądu mistycznego; określanie i  

weryfikowanie realności treści poznawczych; wyrażalność i niewyrażalność wiedzy; granice poznania i 

przekazu wiedzy; umysł jako intelekt i uczucie; status poznawczy uczuć; sztuka jako droga poznania siebie 

samego i rzeczywistości; 

Formy ekspresji - ekspresja filozoficzna a artystyczna: przenikanie sztuki i filozofii; ekspresja artystyczna 

jako narzędzie opisu rzeczywistości; soteriologiczny wymiar ekspresji artystycznej; status ontologiczny, 

formy i miejsce twórczości w danym filozoficznym obrazie rzeczywistości; 

Milczenie jako ekspresja - status milczenia w nauczaniu o rzeczywistości; medytacja w różnych tradycjach; 

medytacja a proces twórczy; cisza (milczenie) jako kategoria estetyczna; - wyrażanie niewyrażalnego w 

sztuce Wschodu; - przeżycie estetyczne a przeżycie mistyczne. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 czerwca 2011 

Opłata konferencyjna: 250 zł; 150 zł (studenci i doktoranci) 

Kontakt: e-mail: m.ruchel@iphils.uj.edu.pl   

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.iphils.uj.edu.pl/zfw/konf.html 

(źródło: Internet) 

 

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

„SZALEŃSTWO W KULTURACH” 

 

Termin: 03-04 czerwca 2011 

Miejsce: Kraków 

Organizatorzy: Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego;  

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ 

Tematyka: Organizatorzy proponują przedstawienie motywu szaleństwa w ujęciu interdyscyplinarnym, 

z zaangażowaniem instrumentarium badawczego różnych dyscyplin naukowych (psychologii, filozofii,  

religioznawstwa, literaturoznawstwa, antropologii, socjologii, psychiatrii).  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2011 

Opłata konferencyjna: 50 zł 

Kontakt: e-mail: madness.psc@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://madnesspsc.blogspot.com/ 

(źródło: Internet) 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Współczesne Studia Buddyjskie- Zagadnienie Przyczynowości” 

 

Termin: 02-03 czerwca 2011 

Miejsce: Opole 

Organizatorzy: Naukowe Koło Orientalistyki Uniwersytetu Opolskiego 

Tematyka: Organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych; religioznawstwa,  

filozofii, kulturoznawstwa, psychologii oraz nauk społecznych do dyskusji na temat zjawiska „zachodniego 

buddyzmu” oraz związku nauk Buddy z nauką Zachodu. Celem spotkania jest refleksja nad zagadnieniem 

przyczynowości z różnych perspektyw naukowych. 

Język konferencji: j. polski, j. angielski 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2011 

Opłata konferencyjna: 88 zł (studenci, doktoranci); 178 zł (pracownicy naukowi) 

Kontakt: e-mail: mbsnko@gmail.com  

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
http://www.mbs.uni.opole.pl/show.php?id=8&lang=pl&m=1 

(źródło: Internet) 

 

Subcultures, Popular Music and Social Change 

- A Cross-Disciplinary Symposium - 

 

Date: September 15-16, 2011 

Site: London Metropolitan University, UK 

Organizer: Jon Garland (University of Leicester); Keith Gildart (University of Wolverhampton); Paul 

Hodkinson (University of Surrey); Bill Osgerby (London Metropolitan University); Lucy Robinson 

(University of Sussex); John Street (University of East Anglia); Pete Webb (Goldsmiths, University of 

London); Matt Worley (University of Reading) 

Topics: Bringing together theoretical analyses, empirical studies and methodological discussions, this  

conference will explore the relation between subcultures and their historical context, the place of  

subcultures within patterns of cultural and political change, and their meaning for participants, confederates 

and opponents. Key thematic strands of the conference include: The nature and meaning of ‘subcultural’ 

style; The relationship between subcultures, popular music and social change; Gender, identity and  

subcultural groups; Ethnicity, ‘race’ and subcultural identities; Sexuality, style and subculture;  

Globalisation, locality and subcultural hybridity; Media configurations of subcultures, scenes and tribes; 

Style, popular music and political movements. Papers which investigate these and other areas of interest 

from a wide range of theoretical positions and disciplines including: sociology, history, cultural studies,  

criminology, media studies, music studies, politics, psychology, are warmly invited.  

Deadline for abstracts: May 20, 2011 

Registration fee: £40 

Contact: e-mail: dasslectures@londonmet.ac.uk  

For further information, please visit the following site: 
http://www.reading.ac.uk/web/FILES/history/Call_for_Papers_-_Subcultures,__Popular_Music_and_Scial_Change.pdf 

(source: Internet)  

 

ESF-LiU Conference 

Eco-Chic: Connecting Ethical, Sustainable and Elite Consumption 

 

Date: October 10-14, 2011 

Site: Linköping, Sweden 

Organizer: European Science Foundation (ESF); Linköping University (LiU) 

Topics: The following questions will be discussed: What forms does eco-chic assume in Western and  

non-Western contexts, and to what extent does form rely on the specific local context?; Why is it now, at 

this particular moment in advanced capitalism, that eco-chic become so popular in the formulation of new 

identities?; Can eco-chic, with its mix of consumption and idealism, make a genuine contribution to solving 

the main problems of our time?   

Deadline for abstracts: June 30, 2011 

Registration fee: 560 €  

Contact: e-mail: conferences@esf.org   

For further information, please visit the following site: 
http://www.esf.org/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/be_user/activities/research_conferences/

Docs_NEW/2011/Flyer_11-361.pdf&t=1300023369&hash=e23a1bc2b4fb48755c5770f0ff60a9dd  

(source: Internet) 

  

Herold, David K. and Peter Marolt (2011) Online Society in China.  

Creating, celebrating, and instrumentalising the online carnival. Routledge. 

Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława i Grażyna Mikołajczyk-Lerman 

(2011) Uczeń i student niepełnosprawny - warunki życia i nauki.  

Wydawnictwo Biblioteka. 

RC33 Eighth International Conference on Social Science Methodology 

 

Date: July 09-12, 2012 

Site: University of Sydney, Australia  

Organizer: Australian Consortium for Social and Political Research Incorporated (ACSPRI) 

Topics: The aim of this conference is to promote the methodological debate with the goal of contributing to 

the scientific development of social science research, particularly by building the evidence base to evaluate 

the efficacy and efficiency of the methods and techniques of social science research. The Organizer would 

like to encourage the submission of papers that address the following themes: Critiques and analysis of the 

philosophical paradigms that underpin the logic of social research; Issues in the formulation of research 

questions; The design of social research; Methods of collecting and analyzing data; Research technologies; 

Issues relating social science methodology to research consumers. 

Deadline for abstracts: December 01, 2011 

Contact: e-mail: rc33conference@acspri.org.au  

For further information, please visit the following site: 
http://conference.acspri.org.au/index.php/rc33/2012 

(source: Internet) 

  

TH INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONERENCE 

THE "9/11" DECADE: RETHINKING REALITY 

 

Date: August 31-02 September, 2011 

Site: Brighton, UK 

Organizer: Centre for Applied Philosophy, Politics & Ethics, University of Brighton; Centre for Ethics and 

Value Inquiry, University of Ghent; Centre for Research Ethics & Ethical Deliberation, Edge Hill  

University; Centre for Research in Ethics and Globalisation, University of Groningen 

Topics: It is no exaggeration to claim that the politics of the last decade have their origin in one event: the 

hijacking and flying of passenger aircraft into the World Trade Centre and the Pentagon. Therefore, this 

interdisciplinary conference seeks critically to rethink this last decade.  

Deadline for abstracts: May 16, 2011 

Registration fee: £250 

Contact: Nicola Clewer e-mail : nc95@brighton.ac.uk  

For further information, please visit the following site: 
http://artsresearch.brighton.ac.uk/research/centre/CAPPE-centre-for-applied-philosophy-politics-and-ethics/conferences-2 

(source: Internet) 

  

International Conference on Mobile Learning, E-society & E-Management 
 

Date: September 06-07, 2011 

Site: Prague, Czech Republic 

Organizer: Open Learning Society  

Topics: The conference seeks to produce an interdisciplinary dialogue between academic scientists, leading 

engineers, industry researchers and scholar students. All contributions that fit the broad theme of the  

conference are warmly invited.  

Deadline for abstracts: May 30, 2011 

Registration fee: $450 (students – early registration); $550 (regular registration – early registration) 

Contact: e-mail: registration@icedmat.com  

For further information, please visit the following site: 
http://www.icedmat.com/ 

(source: Internet) 

 

EUROPEAN INTERACTIONIST NETWORK 

 

interactionism.org 

 

The purpose of this newly launched forum is both to provide a platform through which symbolic  

interactionists, ethnomethodologists, conversation analysts, those working in the pragmatist,  

phenomenological and ordinary language traditions, and others in associated fields can communicate, and 

to encourage joint working and collaborative research. 

An initial project, set up by a group of EIN’s members, is a collaborative reading of Harvey Sacks' Lectures 

on Conversation. 

 

Join European Interactionist Network by visiting the URL http://interactionism.org/ and following the  

instructions to register.  
(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/ 

 

We would also like to briefly 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 website: http://www.symbolicinteraction.de/ 
 

We are looking forward to meeting you in Geneva and in Kassel! 
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