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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Mamy przyjemność zakomunikować Państwu, iż listopadowe wydanie PSJ jest już dostępne na naszej
stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/index_pl.php

Jednocześnie informujemy, iż najnowszy numer pisma, wpisujący się w serię Monografie, został
poświęcony przedstawieniu pracy Karoliny Słowińskiej, zatytułowanej „Społeczny świat hodowców gołębi
pocztowych”. Praca ta otwiera, obok publikowanej dotąd serii Becoming, nowy cykl Social Worlds
Monografii ukazujących się na łamach PSJ.
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume14/PSJ_monografie_7.pdf

Serdecznie polecamy Państwa uwadze aktualne wydanie Przeglądu Socjologii Jakościowej oraz życzymy
miłej i inspirującej lektury!
Zachęcamy także do nadsyłania Państwa uwag i komentarzy, odnoszących się do treści publikowanych na
łamach pisma, pod adres internetowy redakcji PSJ:
redakcja.psj@gmail.com

Aktualności
W niniejszym biuletynie informacyjnym przekazujemy Państwu kompendium wiedzy z zakresu
aktualnych wydarzeń z dziedziny socjologii jakościowej, które, naszym zdaniem, mogą się spotkać z
Państwa zainteresowaniem i aprobatą. Jednocześnie przypominamy o inicjatywach członków
zespołu redakcyjnego Przeglądu Socjologii Jakościowej.
W celu uzyskania możliwości śledzenia bieżących informacji odnoszących się do tematyki zbieżnej z
Państwa zainteresowaniami naukowymi, gorąco polecamy wszystkim Czytelnikom biuletynu
informacyjnego PSJ korzystanie z portali społecznościowych Twitter, Blip bądź Facebook, na których
systematycznie informujemy o projektach z zakresu socjologii jakościowej!
Życzymy Państwu miłej lektury!

PSJ Non-thematic Call for Papers
Na wstępie zapraszamy do nadsyłania artykułów wszystkich socjologów, dla których paradygmat
interpretatywny i metodologia badań jakościowych stanowią perspektywę poznawania i badania świata
społecznego. Publikowane będą prace empiryczne, teoretyczne i metodologiczne dotyczące wszystkich
dziedzin i specjalności w ramach socjologii.
Seria Monografie – zaproszenie do współpracy
Pragniemy zaprosić wszystkich Państwa, dla których bliskie są idee jakościowego nurtu w naukach
społecznych, do nadsyłania swoich niepublikowanych prac magisterskich bądź doktorskich oraz innych,
spełniających wymogi rozpraw naukowych. Prace, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane
na łamach naszego pisma jako samodzielne monografie.
Więcej informacji na temat możliwości opublikowania pracy naukowej w serii Monografie Przeglądu
Socjologii Jakościowej znajdziecie Państwo na następującej stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/call_pl.php

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Prosimy Państwa o nadsyłanie prac, artykułów, tłumaczeń oraz recenzji książek, które mieszczą się
w ramach propagowanych przez nas idei oraz zainteresowań naukowo-badawczych pod adres
internetowy redakcji: redakcja.psj@gmail.com
Szczegółowe informacje dotyczące procedury publikowania na łamach Przeglądu Socjologii Jakościowej
znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/authors_pl

Za publikację w Przeglądzie Socjologii Jakościowej oraz w anglojęzycznej edycji pisma Qualitative
Sociology Review Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 9 punktów.

Call for Papers
ephemera: theory & politics in organization
Special Issue: 'Professions at the margins'
Issue editors: Nick Butler, Shiona Chillas and Sara Louise Muhr
Professions have become well-established at the centre of public life over the last one hundred and fifty
years. But they also bear an intrinsic relation to the margins. The margins are to be understood here in the
broadest possible sense – social, political, cultural, economic, geographical, and epistemological.
The Special Issue seeks to conceptualize the relation between the professions and the margins in all of its
various forms.
All submissions that deal with the question of professions at the margins are encouraged.
Possible themes include, but are not limited to, the following:















Deprofessionalization and the failure of professional projects
Interprofessional competition and jurisdiction disputes
Ethics and professional misconduct
Social class and the professions
Gender and the professions
Race and the professions
Marginal professions
Parasitic professions
Conflict between professional associations and professional service firms
Limits of professional practice
Boundaries between professional groups
Diversity and equality in professions
New frontiers in professionalism
Social marginalization in the professions

Deadline for submissions: 31st May 2011
All contributions should be submitted to one of the issue editors: Nick Butler (niab2@st-andrews.ac.uk),
Shiona Chillas (sac30@st-andrews.ac.uk), or Sara Louise Muhr (saralouisemuhr@gmail.com).
Please note that three categories of contributions are invited for the special issue: articles, notes,
and reviews. Information about these different types of contributions can be found at:
www.ephemeraweb.org/journal/call.htm
Contributions will undergo a double blindreview process. All submissions should follow ephemera’s
submissions guidelines, available at: www.ephemeraweb.org/journal/submit.htm
For further information, please contact one of the special issue editors.
(source: e-mail from special issue Editors)

Platforma Tłumaczeniowa PSJ
Witam Państwa,
Oddajemy do Państwa dyspozycji Platformę Tłumaczeniową działającą pod patronatem Przeglądu
Socjologii Jakościowej.
Nasz projekt stworzyliśmy z myślą o integracji osób zainteresowanych współpracą przy tłumaczeniach
tekstów socjologicznych.
Naszą misją jest nie tylko publiczne i intersubiektywne wytwarzanie tłumaczeń, ale także recepcja
tłumaczonych dzieł socjologicznych od samego początku ich powstawania. Dzieła te są często narzędziami
pracy w naszej dydaktyce i badaniach. Wysoka jakość tłumaczeń jest niezbędna w tych procesach pracy.
Mamy nadzieję, że lektura wypowiedzi w dyskusji nad tłumaczeniem on-line pozwoli Czytelnikom lepiej
zrozumieć tekst i pełniej go interpretować, mając na uwadze różne koncepcje i wersje proponowanych
przez tłumacza i innych uczestników procesu rozwiązań terminologicznych i interpretacyjnych.
Osoby pragnące przeprowadzić tłumaczenie tekstów socjologicznych on-line mogą zgłaszać się do redakcji
Przeglądu Socjologii Jakościowej. Zgłoszony projekt, po akceptacji Redakcji, może być przedstawiony do
prezentacji publicznej na forum dyskusyjnym. Tłumaczenie on-line umożliwia tłumaczowi konsultację
tłumaczonych terminów, idiomów, fragmentów tekstów, a również całego tłumaczonego tekstu (jeśli tego
sobie życzy) z wszystkimi zainteresowanymi danym dziełem osobami.
Zapraszam na stronę: http://forumpsj.org.pl/viewtopic.php?t=70
Pozdrawiam,
Krzysztof T. Konecki
Jakub Niedbalski

ISA Tenth International Laboratory for PhD Students in
Sociology
Theme: Social Exclusion, Citizenship and Social Capital
The International Sociological Association (ISA) invites applications from PhD students in sociology or
interdisciplinary programs (with a strong sociology component) to attend the Tenth ISA International
Laboratory for PhD Students in Sociology to be organised jointly with the University of Johannesburg
Sociology Department at the UJ Island in the Vaal dam, Johannesburg, South Africa, November 7-13,
2011.
Deadline for applications: May 15, 2011
For further information, please visit the site below:
http://www.isa-sociology.org/isa_lab.htm
(source: Internet)

Fellowships - Call for applications
Józef Tischner Fellowship for Polish and Polish-American Scholars
The fellowship is open to all academic disciplines in the Humanities and Social Sciences. Candidates must
be Polish citizens or permanently reside in Poland, the fellowship is also open to Polish-American scholars;
must currently pursue their doctoral degree or have recently obtained a PhD; must not be older than 35
years.
Deadline for applications: February 20, 2011.
For further information, please visit the site below:
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=151

Paul Celan Fellowship for Translators
The Paul Celan Fellowships support translations of canonical texts as well as contemporary key works in
the Humanities and Social Sciences.
Deadline for applications: February 11, 2011
For further information, please visit the site below:
http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=154
(source: Internet)

Konferencje
Transformation in Central and Eastern Europe: before, after, in the process?
10thInternational Postgraduate Conference on Central and Eastern Europe
Termin: 4-5 marca 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Koło Naukowe Europeistyki i Koło Naukowe Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tematyka: Organizatorzy stawiają pytanie o wielowymiarowość zmian, które od 1989 roku mają miejsce
w różnych obszarach życia społecznego Europy Środkowej i Wschodniej. Interdyscyplinarność spojrzenia
jest gwarantem pogłębionej refleksji, do której Organizatorzy konferencji zapraszają studentów i
wykładowców interesujących się proponowaną tematyką.
Język: Angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 stycznia 2011
Opłata konferencyjna: 50 zł (uczestnicy z Polski); 80 zł (uczestnicy zagraniczni)
Kontakt: e-mail: conference.uj.2011@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.up.krakow.pl/socjologia/konferencje/5.pdf
(źródło: Internet)

Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz
Termin: 17-18 marca 2011
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Katedra Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
„Ignatianum”
Tematyka: Celem tego interdyscyplinarnego spotkania badaczy z europejskich ośrodków naukowych
będzie próba odpowiedzi na pytanie czym właściwie jest zjawisko konwergencji w odniesieniu do mediów
i jak przenikanie się zjawisk medialnych wpływa na współczesną kulturę. Dwudniowe obrady obejmą bloki
tematyczne dotyczące literatury, sztuki, filmu, edukacji oraz komunikacji międzykulturowej.
Język: Polski, Angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: e-mail: mediaconvergence@interia.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.ignatianum.edu.pl/mediaconvergence
(źródło: Internet)

I Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Warszawskie Dni Medialne” pt.
ŚMIERĆ W MEDIACH
Termin: 6-7 kwietnia, 2011
Miejsce: Warszawa, 6 kwietnia – sesja plenarna: UKSW ul. Dewajtis 5 Aula im. Jana Pawła II; 7 kwietnia
– sesje tematyczne: UKSW oraz WWSH ul. Bema 87
Organizatorzy: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im.
Bolesława Prusa
Tematyka: Śmierć jako temat medialny (w programach informacyjnych, reklamie, Internecie, prasie,
radiu, telewizji, filmie); Media a problematyka śmierci nieuchronnej oraz niespodziewanej (śmierć
naturalna, śmierć dzieci, śmierć starców, śmierć nieuleczalnie chorych, śmierć w wyniku katastrof,
wypadków, wojen, konfliktów, zbrodni); Media wobec aborcji oraz eutanazji; Etyczne, psychologiczne i
duchowe aspekty śmierci w przekazie medialnym (etyka przekazu, pedagogika przekazu); Fenomeny
kulturowe śmierci w przekazie medialnym (przygotowanie do śmierci, żałoba, sens umierania, cmentarze).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2010
Opłata konferencyjna: 350 zł
Kontakt: dr Małgorzata Laskowska e-mail: wdm@uksw.edu.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://dnimedialne.uksw.edu.pl/
(źródło: Internet)

O rozkoszach świata tego... Od przyjemności do ekstazy w kontekstach kultury
Termin: 12-15 kwietnia 2011
Miejsce: Pokrzywna k/Opola
Organizatorzy: Uniwersytet Opolski, Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki UO
Tematyka: Tematyka niniejszej konferencji ogniskuje się w obrębie rozważań nad społecznymi formami
odczuwania szeroko rozumianej przyjemności. Zamiarem Organizatorów jest zainicjowanie
interdyscyplinarnej refleksji nad kontekstami oraz możliwymi interpretacjami powyżej wskazanej
problematyki, której podjęcie będzie stanowić przyczynek do powstania kolejnego tomu serii „Stromata
Anthropologica”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2011
Kontakt: dr Katarzyna Łeńska - Bąk (kwestie merytoryczne) e-mail: stromata@uni.opole.pl, dr Magdalena
Sztandara (kwestie organizacyjne) e-mail: stromata@uni.opole.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.konferencja-naukowa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=293:konferencje-typy-kulturoznawcze-orozkoszach-swiata-tego-od-przyjemnosci-do-ekstazy-w-kontekstach-kultury&catid=15:konferencje-typykulturoznawcze&Itemid=15
(źródło: Internet)

Polskie regiony – trwanie i rekonstrukcja
Termin: 9-11 maja 2011
Miejsce: Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Organizatorzy: Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do składania referatów w ramach następujących grup tematycznych:
1. Teoretyczne ujęcia regionu, regionalizacji i regionalizmu 2. Region wielokulturowy jako zjawisko
historyczne i społeczne 3. Regionalizm w archeologii - perspektywa metodologiczna 4. Ewaluacja rozwoju
regionalnego 5. Rola uniwersytetów i społeczności akademickiej w rozwoju regionalnym (perspektywa
filozoficzna) 6. Teraźniejszość i przyszłość regionów peryferyjnych 7. Rozwój instytucjonalny
administracji samorządowej na szczeblu regionu 8. Elity regionalne 9. Media regionalne 10.
Polska południowo-wschodnia jako przedmiot badań regionalnych 11. Małe ojczyzny na kresach
południowo-wschodnich 12. Regiony etnograficzne Polski południowo-wschodniej 13. Specyfika Polski
południowo-wschodniej w pradziejach 14. Pogranicze polsko-ruskie w historii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2010
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: dr Jan Gałkowski, dr Hubert Kotarski e-mail: wsh2011@univ.rzeszow.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.univ.rzeszow.pl/nauka/konferencje/2011/polskie_regiony_komunikat.pdf
(źródło: Internet)

SKĄD PRZYCHODZIMY, DOKĄD ZMIERZAMY?
SPOŁECZNE KONSEKWENCJE TRANSFORMACJI
POLSKIEGO SYSTEMU MEDIALNEGO
Termin: 18-19 maja 2011
Miejsce: Olsztyn
Organizatorzy: Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej debaty dotyczącej następujących
zagadnień, obszarów badawczych: 1. W kleszczach cenzury. System medialny PRL-u 2. Aktualne
problemy rzeczywistości medialnej w Polsce 3. Konkurencyjny rynek medialny. Media publiczne versus
komercyjne 4. Media lokalne. Strategie na przetrwanie? 5. Tyrania przeciętności. Proces tabloidyzacji
polskich mediów 6. Zawód dziennikarski. Służba, misja, pasja? 7. Dziennikarstwo śledcze. Gafy i
paragrafy 8. Socjotechnika w służbie mediów, media w służbie socjotechniki 9. Polscy celebry ci – idole
popkultury – medialne gwiazdy 10. Media literacy. Przemysł medialny a rozwój kompetencji medialnych
polskiego społeczeństwa 11. Internet – od kanału przekazu do samodzielnego medium 12. Cyfrowy świat?
Język nowych mediów 13. Media czasu kryzysów i katastrof 14. Rytualna koncepcja komunikacji w
praktyce 15. „Mowa nienawiści”. Agresja w mediach czy agresywne media?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 grudnia 2010
Opłata konferencyjna: 550 zł
Kontakt: mgr Radosław Sierocki e-mail: rsierocki@wp.pl; radosław.sierocki@uwm.edu.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.up.krakow.pl/socjologia/konferencje/3.pdf
(źródło: Internet)

Oblicza utopii i obłudy
Termin: 19-21 maja 2011
Miejsce: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Łańsku
Organizatorzy: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Tematyka: Zamiarem Organizatorów konferencji jest podjęcie próby całościowego ogarnięcia zjawisk
politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych nierozerwalnie towarzyszących społeczeństwu
polskiemu w okresie PRL-u. Refleksja naukowa powinna dotyczyć wszelkich obszarów historii,
gospodarki, polityki społecznej i kultury w PRL, a także mechanizmów ich funkcjonowania na wszystkich
poziomach i płaszczyznach życia społecznego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2010
Opłata konferencyjna: 650 zł
Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Łysiak e-mail: lysiakwojciech@kul.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/files/499/Oblicza.pdf
(źródło: Internet)

Ogólnopolska Konferencja
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE – WCZORAJ I DZIŚ
Termin: 20 maja 2011
Miejsce: Toruń, Hotel Uniwersytecki UMK ul. Szosa Chełmińska 83
Organizatorzy: Zakład Socjologii Nauki przy Instytucie Socjologii UMK
Tematyka: Cel konferencji stanowi próba podsumowania dorobku kół naukowych, diagnoza ich
współczesnej sytuacji oraz nakreślenie perspektyw na przyszłość. Organizatorzy zachęcają do: refleksji nad
problemem aktywności studenckiej na polu nauki; diagnozy kondycji studenckiego ruchu naukowego w
poszczególnych ośrodkach akademickich w kraju i zagranicą; analizy wspomnień byłych aktywistów
ruchu, a także do zaproponowania nowych rozwiązań systemowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 luty 2011
Opłata konferencyjna: 250 zł
Kontakt: mgr Marcelina Smużewska e-mail: m.smuzewska@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://sites.google.com/site/umkkonferencja/home/komunikat-i
(źródło: Internet)

Pamięć zbiorowa i tożsamość w Europie Środkowo-Wschodniej. Kontynuacja –
konflikt – zmiana.
Termin: 27-28 maja 2011
Miejsce: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Organizatorzy: Katedra Socjologii Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do nadsyłania referatów wpisujących się w problematykę
następujących grup tematycznych: 1. Pamięć zbiorowa, tożsamość narodowa i konflikty etniczne/
Tożsamość etniczna i narodowa i pamięć zbiorowa w jednoczącej się Europie 2. Miasta zbiorowej pamięci/
Przestrzeń miejska i pamięć zbiorowa/ Pamięć zbiorowa w przestrzeni miasta 3. Pamięć zbiorowa
korporacji/Pamięć instytucjonalna 4. Pamięć zbiorowa a losy rodzin
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2010
Opłata konferencyjna: Uczestnictwo w konferencji i publikacja referatu: 500 zł; Publikacja referatu bez
uczestnictwa: 250 zł
Kontakt: Katarzyna Piątek (zgłoszenia, referaty) e-mail: kapiatek@poczta.onet.pl; Patrycja Bałdys e-mail:
pbaldys@wp.pl; Sylwia Szemik-Ślusarek, Katedra Socjologii ATH e-mail: socjologia@ath.bielsko.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://info.ath.bielsko.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=686&Itemid=40
(źródło: Internet)

Emocje w życiu codziennym.
Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i
kierowania emocjami.
Termin: 15-17 czerwca 2011
Miejsce: Łódź, Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego (CSK Kopcińskiego)
ul. Kopcińskiego 16/18
Organizatorzy: Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ,Sekcja Socjologii Jakościowej i
Symbolicznego Interakcjonizmu, Instytut Socjologii UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ,
Uniwersytet Łódzki, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Tematyka: Teoretyczne i metodologiczne aspekty afektywnego paradygmatu nauk społecznych; Ekspresja
emocji w życiu społecznym i ich społeczna kontrola; Emocje w pracy pedagogicznej, psychologicznej i
medycznej; Kierowanie emocjami w procesie psychoterapeutycznym; Kierowanie emocjami w
organizacjach formalnych; Współczucie i empatia w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym; Emocje
w życiu publicznym (media, Internet, fotografia, sztuka, polityka, sport, religia, itp.); Emocje a cielesność;
Naukowe czasopisma internetowe – perspektywy na przyszłość.
Język: Angielski
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 luty 2011
Opłata konferencyjna: 600 zł
Kontakt: dr Beata Pawłowska (sekretarz konferencji) e-mail: konferencja.emocje@gmail.com; redakcja
Qualitative Sociology Review e-mail: office@qualitativesociologyreview.org
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.konferencja-emocje.strefa.pl/index.html
(źródło: Internet)

„Międzypokoleniowość”. Relacje międzypokoleniowe we współczesnej Polsce
Termin: 16-17 czerwca 2011
Miejsce: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ
Organizatorzy: Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ
Tematyka: Celem konferencji jest skupienie się na relacjach międzypokoleniowych we współczesnej
Polsce, relacjach rozumianych na kilka sposobów, a zatem na: Demografii relacji międzypokoleniowych,
próbie opisu, jak zmieniający się kontekst demograficzny oddziałuje na częstość występowania
wielopokoleniowości; Więzi i solidarności międzypokoleniowej przejawiającej się w relacjach rodzinnych i
działaniach sieci wsparcia; Kontrakcie międzypokoleniowym opisującym zasady redystrybucji publicznych
i prywatnych zasobów pomiędzy różne grupy wieku i różne generacje; Dziedziczeniu
międzypokoleniowym zachowań, wzorców życia, statusu społecznego; Podobieństwach i różnicach w
sposobie życia osób przynależących do różnych pokoleń kulturowych.
Kontakt: e-mail: ksoul@uni.lodz.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.uni.lodz.pl/nauka/konferencje
(źródło: Internet)

Zrozumieć człowieka, zrozumieć świat
Termin: 27-29 wrzesień 2011
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: Instytut Psychologii UMCS, Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Lubelskie
Towarzystwo Naukowe
Tematyka: Celem konferencji jest poruszenie tematyki dotyczącej funkcjonowania człowieka we
współczesnym świecie oraz chęć poznania i wyjaśnienia różnych form ludzkiej aktywności. Organizatorzy
zapraszają do udziału przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: filozofii, psychologii, politologii,
socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, antropologii, pedagogiki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: (informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej konferencji)
Opłata konferencyjna: (informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej konferencji)
Kontakt: (informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej konferencji)
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.spoleczna.umcs.lublin.pl/www/index.php
(źródło: Internet)

Neglected childhood - Zaniedbane dzieciństwo
Termin: 8-10 października 2011
Miejsce: Łódź, Centrum Konferencyjne UŁ ul. Rogowska 26
Organizatorzy: Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej UŁ
Tematyka: Konferencja (2 w cyklu) będzie poświęcona procesom marginalizowania najmłodszych
członków społeczeństwa w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. Wygłoszonych zostanie 25
referatów.
Kontakt: e-mail: zsoul@uni.lodz.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.uni.lodz.pl/nauka/konferencje
(źródło: Internet)

13TH ANNUAL PHILOSOPHY OF SOCIAL SCIENCE ROUNDTABLE
Date: March 18-20, 2011
Site: Paris, France
Organizer: James Bohman, St. Louis University; Paul Roth, University of California, Santa Cruz; Alison
Wylie, University of Washington, Seattle
Topics: Papers on any topic in philosophy of the social sciences or in the philosophy of social phenomena
are most welcome.
Deadline for abstracts: December 15, 2011
Contact: James Bohman e-mail: bohmanjf@slu.edu
For further information, please visit the site below:
http://philosophy.ucsc.edu/roundtable/callforpapers11.html
(source: Internet)

The 28th Annual
Qualitative Analysis Conference:
Contemporary Issues in Qualitative Research
Date: May 12-14, 2011
Site: Wilfrid Laurier University, Brantford, Ontario, Canada
Organizer: Conference Chairs: Carrie B. Sanders, Wilfrid Laurier University; Antony Puddephatt,
Lakehead University; Steven Kleinknecht, Brescia University College
Topics: Theoretical, empirical, and methodological papers, as they address the following topics: Debating
Standards in Qualitative Research; The Use of Technology in Qualitative Research; Emotionality and
Emotional Labour in the Field; Reflexivity and Theory in Qualitative Inquiry; Ethical Regulations and
Ethical Boundaries; Team-Based Qualitative Research, are most welcome.
Deadline for abstracts: March 1, 2011
Registration fee:
Contact: Carrie B. Sanders e-mail: csanders@wlu.ca; Antony Puddephatt e-mail:
apuddeph@lakeheadu.ca; Steven Kleinknecht e-mail: skleinkn@uwo.ca
For further information, please visit the site below:
http://www.qualitatives.ca/
(source: Internet)

Bodies in movement
Intersecting Discourses of Materiality in the Science and the Humanities
Date: May 28-29, 2011
Site: Edinburgh, UK
Organizer: Dr. Karin Sellberg, University of Edinburgh, Lena Wånggren, University of Edinburgh,
Kamillea Aghtan and Dr. Maria Parsons, Institute of Art and Design in Dublin
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers which address the following
themes: Biotechnical/corporeal cartography; Corporeality vs non-corporeality; Specific turns to
corporeality in literature, media and the arts; Body as object/object - and thing- theory; Transpositioning/
transformation/ movement; Movement, gender and sexuality; Virtual embodiment and movement;
Positioning and movement.
Deadline for abstracts: January 31, 2011
Contact: e-mail: bodiesinmovement@ed.ac.uk; Lena Wånggren e-mail: l.e.wanggren@sms.ed.ac.uk; dr.
Karin Sellberg e-mail: k.j.k.sellberg@gmail.com; Kamillea Aghtan e-mail : kamillea@hotmail.com; dr.
Maria Parsons e-mail: maria.parson@iadt.ie
For further information, please visit the site below:
http://www.englit.ed.ac.uk/postgraduate/BodiesinMovement/BodiesInMovement.htm
(source: Internet)

Advancing the Social Science of Tourism
Date: Jun 28-July 01, 2011
Site: University of Surrey, Guildford, UK
Organizer: University of Surrey
Topics: The Organizer warmly welcomes papers which address contemporary issues and applications of
tourism social science.
Deadline for abstracts: December 15, 2010
Registration fee: Early Bird Rate - Full Package £675; Early Bird Rate - excluding accommodation £525;
Full Rate - Full Package £755; Full Rate - excluding accommodation £606
Contact: e-mail: fmlevents@surrey.ac.uk
For further information, please visit the site below:
http://ocs.som.surrey.ac.uk/index.php/tourism/tourism2011/schedConf/overview
(source: Internet)

National Deviancy Conference
Critical perspectives on crime, deviance, disorder and social harm
Date: June 29-July 01, 2011
Site: University of York, UK
Organizer: Department of Sociology, University of York
Topics: The conference is meant to provide a unique forum for interdisciplinary debate on all aspects of
crime and deviance; social disorder and conduct; social harms in their diverse forms. Papers from a variety
of critical perspectives are encouraged.
Deadline for abstracts: January 31, 2011
Contact: Dr Rowland Atkinson e-mail: ra530@york.ac.uk; Dr Simon Winlow e-mail: sjw514@york.ac.uk;
Josine Opmeer e-mail: josine.opmeer@york.ac.uk
For further information, please visit the site below:
http://www.york.ac.uk/sociology/about/news-and-events/department/deviancy-conference/
(source: Internet)

Creative Engagements
Thinking with Children
Date: July 4-6, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: The conference is structured along five issue areas: 1. Creativity and Divergent Thinking 2.
Creativity, Engagement and Education 3. Creativity, Pedagogy and Curriculum 4. Critical and Cultural
Thinking and Children 5. Engagement, Skills and Life Issues.
Deadline for abstracts: January 14, 2011
Registration fee: £255
Contact: Rob Fisher e-mail: ce7@inter-disciplinary.net
For further information, please visit the site below:
http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/education/creative-engagements-thinking-with-children/call-for-papers/
(source: Internet)

Images of Whiteness
Date: July 12-14, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: The Organizer encourage submission of papers related to any of the following themes:
Appropriation of racial ‘otherness’ within white culture; Images of whiteness in serial television; Histories
of white representation in film and television; Aesthetics of racial whiteness; Whiteness and
multiculturalism; Performances of/performing ‘whiteness’; Writing whiteness in fiction/non-fiction;
Whiteness and digital culture including video games; Fetishisation of whiteness in non-white cultures;
Racial whiteness, fashion and cosmetics industries; Whiteness and absence, emptiness and death; The
invisibility of whiteness; Technologies of white representation; Whiteness, gender and sexuality; Images of
whiteness in non-white cultures; Theories of whiteness and the concept of white supremacy; Feminism,
queer theory and discourses of whiteness; Ethnicity, whiteness and consumer culture; Music and music
videos and whiteness
Deadline for abstracts: January 14, 2011
Registration fee: £255
Contact: Rob Fisher e-mail: white@inter-disciplinary.net
For further information, please visit the site below:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/whiteness/call-for-papers/
(source: Internet)

Visions of Humanity in Cyberculture, Cyberspace and Science Fiction
Date: July 12-14, 2011
Site: Mansfield College, Oxford, UK
Organizer: Inter-Disciplinary.Net
Topics: This conference, that is part of the ‘Critical Issues’ series of research projects run by
Inter-Disciplinary.Net, is intended to explore the nature of human community in cyberculture, cyberspace
and science fiction.
Deadline for abstracts: January 14, 2011
Registration fee: £255
Contact: Rob Fisher e-mail: visions6@inter-disciplinary.net; Daniel Riha e-mail:
rihad@inter-disciplinary.net;
For further information, please visit the site below:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/visions-of-humanity/call-for-papers/
(source: Internet)

Everyday Life, Social Control and Ethnography
Date: July 21-24, 2011
Site: Kassel, Germany
Organizer: Kassel University hosts the 2nd European meeting of the Society for the Study of Symbolic
Interaction.
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers which address the following
themes: Ethnographies of Everyday Life; Music in Everyday Life; Language and Everyday Life; Sexuality;
Motive Accounts; Emotions; Everyday Rituals; Deviance and Social Control; Health and Social Control;
The Construction of Social Problems; Social Selves; Conceptional Work in Interactionism; Empirical Work
in Interactionism.
Deadline for abstracts: February 15, 2011
Registration fee: no conference participation fee
Contact: e-mail: sssi@uni-kassel.de
For further information, please visit the site below:
http://www.ecsocman.edu.ru/data/2010/11/17/1214795897/Call%20for%20papers.doc
(source: Internet)

Exchanging Ideas on Europe 2011
Date: September 5-7, 2011
Site: Robinson College, Cambridge, UK
Organizer: The University Association for Contemporary European Studies (UACES)
Topics: The Organizer encourages contributions, that fit the broad theme of the conference, from all
academic disciplines, including law, economics, geography, history, sociology, public policy and politics.
Deadline for abstracts: January 21, 2011
Contact: e-mail: admin@uaces.org
For further information, please visit the site below:
http://www.uaces.org/events/conferences/cambridge/index.php
(source: Internet)

Social relations in turbulent times
Date: September 7-10, 2011
Site: Geneva, Switzerland
Organizer: The European Sociological Association (ESA)
Topics: In turbulent times like those we are living in, when social inequalities tend to deepen and social
cohesion is threatened, research agendas are frequently redefined and theories must be adapted to cope with
new ideas and new social realities. Therefore, the Organizer invites scholars from around the globe to
debate the theme 'social relations in turbulent times', a theme that obviously includes the most pressing
sociological questions of the day.
Deadline for abstracts: February 25, 2011
Contact: Local Organizing Committee e-mail: info@esa10thconference.com; Bill Hughes (scientific
programme) e-mail: W.Hughes@gcu.ac.uk
For further information, please visit the site below:
http://www.esa10thconference.com/
(source: Internet)

Mamy nadzieję, iż tematyka zamieszczonych powyżej konferencji odpowiada Państwa zainteresowaniom
badawczym i naukowym.
Gdyby ze swojej strony chcieli Państwo poinformować Czytelników niniejszego biuletynu o
nadchodzących wydarzeniach związanych z socjologią jakościową, serdecznie zapraszamy do nadsyłania
informacji pod adres internetowy: aktualności.psj@gmail.com
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie oraz uwagi!

Polecane publikacje i Nowości wydawnicze
Poniżej proponujemy wykaz publikacji, które z różnych względów chcielibyśmy polecić Państwa
uwadze.

Matuchniak-Krasuska, Anna (2010) Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu',
Oficyna Naukowa

Kacperczyk, Anna; Konecki, Krzysztof (red.), (2010) Procesy tożsamościowe.
Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Gooren, Henri (2010) Religious Conversion and Disaffiliation. Tracing Patterns of
Change in Faith Practice, Palgrave Macmillan

Jarmakani, Amira (2010) Imagining Arab Womanhood. The Cultural Mythology of
Veils, Harems, and Belly Dancers in the U.S, Palgrave Macmillan

Williams, Lucy (2010) Global Marriage. Cross-Border Marriage Migration in
Global Context, Palgrave Macmillan

Siebien, Barbara; Wettergren, Asa (2010) Emotionalizing Organizations and
Organizing Emotions, Palgrave Macmillan

Marinucci, Mimi (2010) Feminism is queer. The intimate connection between
queer and feminist theory, Zed Books

Świątkiewicz - Mośny, Maria (2010) Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne
studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z
zespołem Turnera, Nomos

Manterys, Aleksander; Mucha, Janusz (red.), (2010) Nowe perspektywy teorii
socjologicznej. Wybór tekstów, Nomos

Lewis, Tania; Potter, Emily (2010) Ethical Consumption. A Critical Introduction,
Routledge

Życzymy Państwu miłej lektury!
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 grudnia i stycznia!
Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Zapraszamy do nadsyłania Państwa uwag i komentarzy pod następujący adres internetowy:
aktualności.psj@gmail.com
Życzymy przyjemnej lektury listopadowego wydania Przeglądu Socjologii Jakościowej!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Magdalena Wojciechowska

