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Łódź: 09.05.2011

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Zapraszamy Państwa do lektury niniejszego Biuletynu Informacyjnego, w którym zawarto informacje
odnoszące się do aktualnych wydarzeń z zakresu socjologii jakościowej!
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze najnowsze wydanie Qualitative Sociology Review (Volume VII
Issue 1), które jest już dostępne na anglojęzycznej stronie internetowej Przeglądu Socjologii Jakościowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume18.php
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

CALL FOR PAPERS
What does the Sociological Imagination mean today?
It has been over 50 years since C. Wright Mills wrote the Sociological Imagination. In that time the world
has changed beyond recognition. Is Wright Mills’ notion of the ‘Sociological Imagination’ still pertinent
today? How can Sociology help shed light on the rapidly transforming world around us and the
consequences of these transformations for the people who inhabit it? What does the ‘Sociological
Imagination’ mean today? Short articles which engage with these themes, or particular aspects of them, are
invited.
Deadline for Papers: ongoing
For further information please visit: www.sociologicalimagination.org
(source: Internet)

JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS
The Journal of Language and Politics represents a forum for analysing and discussing the various
dimensions in the interplay of language and politics.
Therefore, we would like to announce that the two latest issues of Journal of Language and Politics
(10:1; 10:2) will be soon available on-line!
For further information, please visit the following site:
http://www.benjamins.com/cgi-bin/t_seriesview.cgi?series=JLP
(source: Internet)

KONFERENCJE
Konferencja naukowa
Seria – sequel – serial: powtarzalność, epizodyczność, kontynuacja w filmie i telewizji
Termin: 16-17 czerwca 2011
Miejsce: Wrocław
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego; Fundacja
Visionica
Tematyka: Celem konferencji jest pogłębienie refleksji nad obecnymi od dawna fenomenami, które
nabierają coraz większego znaczenia we współczesnym świecie medialnej rozrywki. Organizatorzy
zachęcają do dyskusji, w ramach których poruszone zostaną następujące zagadnienia: I. „To samo tylko na
lotnisku”– strategie projektowania filmowej serii i sequelu w warunkach „Globalnego Hollywood”;
Rip-off, knock-off, mockbuster – kino exploitation czerpiące z produkcji wysokobudżetowych; Żywoty
serii i historie kontynuacji; Seria, remake i sequel w kinie gatunków i kinie autorskim; Kontynuacja i
powtarzalność w kinie kultu; Powtórzenie i innowacja w „dialogach” między kinematografiami
narodowymi a kinem hollywoodzkim; Subwersja i zależność w powtórzeniu przez kino mniejszości;
Transmedialne uniwersa i stale rozrastające się opowieści popkultury; Kontynuacja w kinie polskim; II.
Seriale rozrywkowe i seriale krytyczne – podtrzymujące i podważające ład społeczny; Seriale bez telewizji
– sposoby oraz strategie odbioru seriali w społeczeństwie usieciowionym; Z serialu do filmu, z filmu do
serialu –kontynuacje pomiędzy mediami; Serialowe obrazy transformacji ustrojowej w Polsce; Serial
kryminalny jako kostium i jako gatunek; Wyobraźnia przestępcza, czyli czym żyje publiczność – zbrodnie
rzeczywiste oraz zmyślone; Wzorce męskości i kobiecości w serialach kryminalnych; Polskie seriale
kryminalne wobec seriali zagranicznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2011
Kontakt: e-mail: skkulturoznawcow@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://visionica.pl/2011/04/seria–sequel–serial-powtarzalnosc-epizodycznosc-kontynuacja-w-filmie-i-telewizji/
(źródło: Internet)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Przygody nierozumu. Szaleństwo - myśl - kultura
Termin: 15-16 września 2011
Miejsce: Katowice
Organizatorzy: Koło Naukowe WolnoMISHlicieli (Uniwersytet Śląski)
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do dyskusji w ramach następujących obszarów tematycznych:
Pomiędzy uniwersalnością a zmiennością – istota i/lub historyczne transformacje szaleństwa; Wariat, świr,
idiota vs. chory, pacjent, ofiara – szaleństwo jako składnik językowego obrazu świat; Szaleństwo jako mit,
topos, przenośnia: w stronę metaforologii nierozumu; Kulturowe reprezentacje szaleństwa w dyskursie
publicznym i w wytworach sztuki; Od usterki do innowacji – szaleństwo i geniusz; Szaleństwo –
przekleństwo czy błogosławieństwo? Szaman – mistyk – opętany; Szaleństwo twórczości, twórczość
szalonych; Pomiędzy psychoanalizą a psychiatrią: perspektywy badań nad szaleństwem;
Psychodynamicznie, behawioralnie, farmakologicznie… Jak leczyć szaleństwo i co z tego wynika?;
Fenomenologia głupoty: pomiędzy niezrozumieniem a nieświadomością; Uwiedzeni nierozumem? Kariera
szaleństwa w postmodernizmie i poststrukturalizmie; Szaleństwo wiedzy? Nauka i irracjonalność;
Szaleństwo w popkulturze: od symulacji do hiperrzeczywistości; Zmierzch szaleństwa? Od humanizmu do
chemii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 czerwca 2011
Opłata konferencyjna: 50 zł
Kontakt: e-mail: wolnomishliciele@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.krd.ogicom.pl/pl/konferencje/przygody_nierozumu_szalenstwo_-_mysl_-_kultura.html
(źródło: Internet)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym
KOMUNIKACJA JAKO NARZĘDZIE (PO)ROZUMIENIA
Termin: 19-20 września 2011
Miejsce: St. Marienthal, Niemcy
Organizatorzy: Zakład Pedagogiki Mediów; Instytut Pedagogiki; Uniwersytet Wrocławski
Tematyka: Dynamiczne przemiany różnorodnych przestrzeni życia, ogromna mobilność przestrzenna
obywateli Globalnej Wioski, mnogość i wszechobecność nowoczesnych mediów komunikacji społecznej,
wymagają odpowiedzialnej krytyczno-racjonalnej postawy, zdobywania i ciągłego doskonalenia
kompetencji w zakresie odbioru informacji oraz porozumiewania się na poziomie jednostkowym i
zbiorowym. Począwszy od pierwotnych naturalnych środowisk wychowawczych, jakimi są rodzina i
środowisko lokalne, poprzez grupy towarzyskie oraz środowiska związane z edukacją i pracą, aż po relacje
międzykulturowe, pomyślność komunikacji zależy od zdolności odczytywania znaczeń, jakie partnerzy
przypisują określonym rzeczom, zjawiskom, zdarzeniom. Organizatorzy konferencji proponują następujące
obszary dyskusji: Komunikacja w podsystemach rodzinnych; Komunikacja w przestrzeniach
edukacyjnych; Komunikacja w zarządzaniu organizacją ; Komunikacja międzykulturowa; Komunikacja
zapośredniczona przez nowoczesne media; Metodologiczne aspekty badań nad komunikacją.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2011
Opłata konferencyjna: 800 zł
Kontakt: e-mail: konferencja.komunikacja@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://media.pedagogika.uni.wroc.pl/
(źródło: Internet)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Pedagogika wobec stereotypów
Termin: 22 września 2011
Miejsce: Olsztyn
Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Tematyka: Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat stereotypów w
różnych obszarach edukacji, a także identyfikacja stereotypów pozytywnych i negatywnych ważnych
z perspektywy społeczno-pedagogicznej. Zaproszenie do udziału w dyskusji jest kierowane do pedagogów,
socjologów, psychologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, którym bliska jest
problematyka stereotypizacji. Zamysłem Organizatorów konferencji jest podjęcie refleksji nad
następującymi zagadnieniami: Stereotypy w pracy nauczyciela; Stereotypy w pracy
opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy resocjalizacyjnej; Stereotypy w pracy socjalnej; Stereotyp
imigranta, stereotypizacja grup mniejszościowych; Stereotypy dotyczące starości i starzenia się; Stereotypy
związane z płcią/rodzajem; Stereotypizacja mniejszości seksualnych; Media a stereotypy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: e-mail: stereotypes.conf@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
https://docs.google.com/leaf?
id=0B2rwSLFEBTaBMjlhYzBjZWUtYTZhOS00ZDY4LTg0OWUtZDY5MjFlNzI3ZTky&sort=name&layout=list&pid=0B2rw
SLFEBTaBNmJjNzRhMjUtNjUwYi00ZDU0LTkwODgtN2RhM2VhNWQ1ZTM0&cindex=1
(źródło: Internet)

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowej z cyklu
PSYCHOLOGIA W MEDYCYNIE - MEDYCYNA W PSYCHOLOGII
Jakość życia w zdrowiu i chorobie
Termin: 23-25 września 2011
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w
Lublinie; Centrum Psychoedukacji i Pomocy Psychologicznej w Lublinie
Tematyka: Konferencja skierowana jest do psychologów, lekarzy, pedagogów, socjologów,
rehabilitantów, ratowników medycznych, pielęgniarek oraz wszystkich zajmujących się problematyką
zdrowia i choroby. Zamierzeniem Organizatorów konferencji jest podjęcie działań, w których efekcie
nastąpi większe zbliżenie do siebie dorobku i osiągnięć naukowych dwóch dziedzin nauki i praktyki:
psychologii i medycyny. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy wymiany
poglądów i doświadczeń naukowych oraz podjęcie refleksji nad zagadnieniem podniesienia jakości życia
osób chorych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2011
Opłata konferencyjna: 200 zł (do 30.06.2011); 250 zł (po 30.06.2011)
Kontakt: e-mail: konferencja-publikacja@cppp.com.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.cppp.com.pl/konferencja/
(źródło: Internet)

II Konferencja Naukowa z cyklu
Literatura w mediach. Media w literaturze
Termin: 10-11 października 2011
Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Organizatorzy: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim; Telewizja Polska S.A. Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Tematyka: Cel konferencji stanowi podjęcie refleksji nad problemem literackości i medialności po 1945
roku. Organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat wpływu mediów i tekstów literackich na współczesne
definiowanie i kategoryzowanie literackości jako elementu przekazu medialnego, wyróżnika przekazu lub
jego cechy konstytutywnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2011
Opłata konferencyjna: 300 zł
Kontakt: e-mail: katarzynataborska@wp.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.ispan.waw.pl/content/view/708/173/lang,pl_PL.ISO8859-2/
(źródło: Internet)

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa
SKANDAL W KULTURZE
Tabu - Trend - Transgresja
Termin: 07-09 listopada 2011
Miejsce: Wrocław
Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; Zakład Humanistycznych Nauk
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tematyka: W ramach konferencji Organizatorzy proponują poruszenie następujących zagadnień: Teoria
skandalu: definicje, źródła, funkcje; Granice skandalu - szok, lęk, katharsis...; Skandal w perspektywie
historycznej - ewolucja zjawiska; XXI wiek - era skandali?; Typologia skandali: skandal obyczajowy,
religijny, naukowy, artystyczny, "akademicki" i... ; Retoryka skandalu - język (o) skandalu; Postaci
skandalistów; Skandal a kultura(y); Skandal a media; Literatura skandalizująca; Skandal jako temat
literacki; Skandaliczna sztuka/skandal w sztuce; Skandaliczne filmy (seriale)/filmy o skandalu; Skandal w
kontekście queer studies.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2011
Opłata konferencyjna: 150 zł (studenci, doktoranci); 300 zł (pracownicy naukowi)
Kontakt: e-mail: skandalwkulturze@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://www.skandalwkulturze.pl/index.html
(źródło: Internet)

II Konferencja studencko-doktorancka
Kultury wschodniosłowiańskie we współczesnym dyskursie naukowym
Termin: 17-18 listopada 2011
Miejsce: Obrzycko
Organizatorzy: Wschodniosłowiańskie Koło Naukowe przy Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematyka: Przedmiotem rozważań będzie szeroko rozumiana przestrzeń kulturowa (w wymiarze
materialnym i duchowym), widziana z perspektywy młodego pokolenia humanistów. Organizatorzy
zachęcają do refleksji nad historią, ewolucją myśli społecznej, obecną kondycją polityczno-ekonomiczną, a
także nad rozwojem sztuki, literatury i języków w państwach wschodniosłowiańskich. Proponowane panele
dyskusyjne zostaną poświęcone następującym zagadnieniom: Tożsamość narodowa Słowian Wschodnich;
Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, status społeczny płci, mniejszości narodowe, tendencje
demograficzne, rynek pracy, szara strefa, migracje zarobkowe; Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna
państw Europy Wschodniej; Nowe zjawiska w literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej; Recepcja
twórczości współczesnych pisarzy wschodnich; Kulturotwórczy potencjał literatur słowiańskich; Kino
rosyjskie, ukraińskie, białoruskie na przełomie XX / XXI wieku; Język Internetu: tradycja i perspektywy;
Świat blogów i grup dyskusyjnych; Komunikacja w sieciach socjalnych na terenie Rosji, Ukrainy,
Białorusi.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2011
Opłata konferencyjna: 150 zł
Kontakt: e-mail: konferencja.wkn2011@gmail.com
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://studenci.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0006/70386/konferencja_info_ankieta.pdf
(źródło: Internet)

Konferencja naukowa
Edukacja kulturalna wczoraj – dziś - jutro
Termin: 25-27 listopada 2011
Miejsce: Duszniki - Zdrój - Łężyce
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu; Zakład Dydaktyki Historii i WOS Uniwersytetu
Wrocławskiego; Stowarzyszenie CANDEO
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do młodych naukowców, którzy nie
ukończyli 35 roku życia. Organizatorzy proponują podjęcie refleksji nad następującymi zagadnieniami:
Edukacja kulturalna; Historia edukacji kulturalnej; Praktyka funkcjonowania działalności edukacyjnej w
sektorze kultury; Media i ich znaczenie w edukacji kulturalnej społeczeństwa; Kształtowanie postaw i
budowanie świadomości kulturowej w Polsce i na świecie; Popularyzacja kultury; Współczesne i przyszłe
trendy w edukacji kulturalnej; Kultura i jej miejsce we współczesnej edukacji polonistycznej, regionalnej,
historycznej, obywatelskiej itd.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 maja 2011
Opłata konferencyjna: 75 zł
Kontakt: Adam Piwek e-mail: a.piwek@okis.pl
Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
http://historiaimedia.org/2011/04/09/edukacja-kulturalna-wczoraj-dzis-jutro/
(źródło: Internet)

International Divorce Conference
Date: October 27-29, 2011
Site: Milan, Italy
Organizer: European Network on Divorce Research; Dondena Centre for Research on Social Dynamics at
Bocconi University
Topics: The conference takes a broad view to studies on divorce (causes, consequences, theoretical and
empirical perspectives), including contributions from Economics, Demography, Sociology, Psychology,
Child developments, Anthropology and historical perspectives.
Deadline for abstracts: May 15, 2011
Contact: e-mail: Arnstein.Aassve@unibocconi.it
For further information, please visit the following site:
http://www.eaps.nl/sites/default/files/uploads/Flyer.pdf
(source: Internet)

Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe
Theories and Methods
Date: November 23-25, 2011
Site: Warsaw, Poland
Organizer: European Network Remembrance and Solidarity; Institute of Sociology, University of
Warsaw; Institute of Sociology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities
Topics: The purpose of this conference is to reflect on the methodology and the state of memory research
in Central and Eastern Europe. Therefore, scholars from various disciplines are welcome to join the debate
on the history of memory. The conference is structured along three issue areas: The specific nature of
Central and Eastern Europe’s historical experience; Research categories; Research themes, techniques and
data collections.
Deadline for abstracts: July 01, 2011
Registration fee: no conference fee
Contact: e-mail: genealogies@enrs.eu
For further information, please visit the following site:
http://genealogies.enrs.eu/
(source: e-mail from the Organizer)

The Effects of Global Learning: Teaching the World about the World
Date: November 30 – December 02, 2011
Site: Rome, Italy
Organizer: Worldwide Forum on Education and Culture
Topics: Submission of papers which address, but are not limited to, the following issue areas is
encouraged: Exploring and Comparing Cultures; Language Skills and Cross-Translation; Internet and
Social Technology; Media, Film and Entertainment; Connecting Teaching and Learning; Religion and the
Individual; Communication Across Countries; Entrepreneurship and Global Business; Liberal Arts in
Community; Multicultural Texts and Contexts; World Politics and Practices; International Agendas.
Deadline for abstracts: May 13, 2011
Registration fee: $275
Contact: e-mail: info@theworldwideforum.org
For further information, please visit the following site:
http://www.theworldwideforum.org/1.html
(source: Internet)

IV International CECC Conference on Culture and Conflict
(Post-)Conflict Cinema: Remembering Out-breaks and In-tensions
Date: December 05-06, 2011
Site: Lisbon, Portugal
Organizer: Research Centre for Communication and Culture
Topics: The aim of this conference is to bring together researchers from different areas and disciplines to
discuss how cinema addresses and examines issues of conflict and post-conflict situations.
Deadline for abstracts: July 30, 2011
Registration fee: 50€ (with paper); 70€ (without paper)
Contact: e-mail: postconflictcinema@gmail.com
For further information, please visit the following site:
http://postconflictcinema.wordpress.com/call-for-papers/
(source: Internet)

Second International Conference
Popular Culture and Education
Date: December 07-10, 2011
Site: Hong Kong
Organizer: Hong Kong Institute of Education; Centre for Popular Culture and Education (CPCE)
Topics: The Organizer would like to encourage the submission of papers that fit the broad theme of the
conference.
Deadline for abstracts: June 30, 2011
Registration fee: HK$2,000 (Early bird registration); HK$2,500 (Late registration); HK$700 (Full time
students)
Contact: e-mail: hkpop@ied.edu.hk
For further information, please visit the following site:
http://home.ied.edu.hk/~hkpop/conference2011.html
(source: Internet)

Religions, Science and Technology in Cultural Contexts: Dynamics of Change
Date: March 01-03, 2012
Site: Trondheim, Norway
Organizer: Department of Archaeology and Religious Studies of the Norwegian University of Science and
Technology
Topics: 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
(source: Internet)

2nd Interdisciplinary Tourism Research Conference
Date: April 24-29, 2012
Site: Fethiye, Turkey
Organizer: Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Topics: In order to stimulate a multidisciplinary forum for debate on studies regarding all aspects of
tourism, the Organizer would like to encourage the submission of papers that fit the broad theme of the
conference.
Deadline for abstracts: November 30, 2011
Registration fee: 300€
Contact: e-mail: nkozak@anadolu.edu.tr
For further information, please visit the following site:
http://www.anatoliajournal.com/interdisciplinary/
(source: Internet)

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Han, Sam (2011) Web 2.0. Routledge.

Bauman, Zygmunt (2011) Towards a Critical Sociology. (Routledge Revivals).
Routledge.

Beckert, Jens and Milan Zafirovski (2011) International Encyclopedia of
Economic Sociology. Routledge.

Polak, Paulina (2011) Nowe formy korupcji. Analiza socjologiczna
sektora farmaceutycznego w Polsce. Nomos.

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
Życzymy przyjemnej lektury kwietniowego wydania Qualitative Sociology Review!
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume18.php

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Przeglądu Socjologii Jakościowej
Magdalena Wojciechowska

