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Socjologia wsi Socjologia wsi ((ruralrural sociologysociology)) czy badania czy badania 
obszarów wiejskich obszarów wiejskich ((ruralrural studiesstudies))??

 
Międzydyscyplinarność (badań), Międzydyscyplinarność (badań), 
wielodyscyplinarność, wielodyscyplinarność, ponaddyscyplinarnośćponaddyscyplinarność

 
„„HandbookHandbook

 
ofof

 
RuralRural

 
StudiesStudies”, London 2006: ”, London 2006: SageSage

 PublicationsPublications
 Kluczowe perspektywy problemowe Kluczowe perspektywy problemowe ((keykey 

theoreticaltheoretical coordinatescoordinates))



Reprezentacje kulturowe:
 

Pożądane krajobrazyPożądane krajobrazy
 

Wiejska idyllaWiejska idylla
 

Zróżnicowane wiejskie idylleZróżnicowane wiejskie idylle



Przyroda (natura):Przyroda (natura):
 

Konstruowanie wiejskiej przyrody
 

Kompleksowość (sieciowość) wsi
 

Analizy obiektów nie-ludzkich



Zrównoważenie (Zrównoważenie (sustainabilitysustainability))
 

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
 

Zrównoważenie niezrównoważonego
 

“Lasy społeczne”



Nowe gospodarki
 

UtowarowienieUtowarowienie
 

((commodificationcommodification) ) 
obszarów wiejskichobszarów wiejskich

 
Kryzys produkcji rolnejKryzys produkcji rolnej

 
NeoNeo--endogennyendogenny

 
rozwój obszarów rozwój obszarów 

wiejskichwiejskich



Władza
 

Kapitał globalny i transformacja Kapitał globalny i transformacja 
społeczności wiejskichspołeczności wiejskich

 
Regulacja na obszarach wiejskichRegulacja na obszarach wiejskich

 
Państwo a system polityczny wsiPaństwo a system polityczny wsi



Nowy konsumpcjonizm
 

Wiejskie gospodarstwo domowe
 

Kultura konsumpcji na przykładzie wsi
 

Turystyka a konsumpcja na obszarach 
wiejskich



Tożsamość
 

Płeć kulturowa i seksualność na Płeć kulturowa i seksualność na 
obszarach wiejskichobszarach wiejskich

 
Inni na obszarach wiejskichInni na obszarach wiejskich

 
Zmiana społeczna i inność (Zmiana społeczna i inność (othernessotherness) ) 
na obszarach wiejskichna obszarach wiejskich



Wykluczenie
 

Wiejskość i odmienność
 

Ubóstwo
 

Bezdomność



Dziękuję za uwagę !!!
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