Biuletyn Informacyjny PSJ

Łódź: 10.01.2012

Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pierwszym tegorocznym wydaniem biuletynu
informacyjnego, w którym zawarto informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń
związanych z socjologią jakościową. Jednocześnie polecamy Państwa uwadze nowe wydanie
Qualitative Sociology Review (Volume VII Issue 3), które jest już dostępne na anglojęzycznej
stronie internetowej naszego pisma:
Qualitative Sociology Review 2011 Volume VII Issue 3
Życzymy Państwu przyjemnej i inspirującej lektury!

CALLS FOR PAPERS
Tsantsa
Special Issue – Media anthropology today: Seeing, hearing, understanding?
Visual anthropology has become one among other fields of interest in media anthropology. New
topics arise, like the study of communication with and through social media or their use as
interactive tools in research and teaching. Last but not least, audiovisual media are now
indispensable for communicating anthropological work to a wider public, particularly in settings of
transnational dialogue.
Contributions dealing with the following questions are warmly invited:
- In what thematic fields and for what epistemic and social purposes are cameras and other
media being used? How is data edited, analyzed, presented and discussed?
- What can be learned from the use of pictures, photos, films, sound features, or social media in
research and learning process?
- What is the significance of audiovisual research in the history of social and cultural
anthropology?
- How are political and economic interests of media industries reflected in media anthropology?
- How does media anthropology focus upon social and political movements?
Deadline for Abstracts: February 1, 2012
Deadline for Papers: June 15, 2012
For further information, please visit:
http://unibe-ch.academia.edu/HeinzNigg/Papers/1234018/
Call_for_papers_on_media_anthropology._Deadline_February_1_2012
(source: Internet)

Academic Exchange Quarterly
Special Issue: Games and simulations in social sciences education
The purposed issue will focus on electronic games and simulations applications in the social
sciences classroom. Strategies and method of teaching history, sociology, cultural studies,
economics, philosophy, political sciences, etc. in primary, secondary or tertiary education settings
with the use of computer games is of primary interest to this special issue. Papers on theoretical
as well as practical research on the field are invited.
Deadline for Papers: February 29, 2012
For further information, please visit:
http://www.rapidintellect.com/AEQweb/games.htm
(source: Internet)

VI SEMINARIUM “KULTURA I ROZWÓJ”
Przyszłość kultury, przyszłość polityki kulturalnej
Narodowe Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas zapraszają na
VI seminarium z cyklu „Kultura i rozwój”. Tematem spotkania będzie przyszłość kultury i polityki
kulturalnej. Gościem seminarium będzie Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa
narodowego, red. Edwin Bendyk, Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz prof.
Barbara Fatyga i dr Dominik Batorski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Program seminarium:
- Założenia polityki kulturalnej państwa – Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa
narodowego;
- Badania żywej kultury – prof. Barbara Fatyga, Uniwersytet Warszawski;
- Badanie kultury cyfrowej – dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski;
- Zarządzanie przyszłością w polityce kulturalnej – rezultaty francuskiego projektu
Culture&Medias Prospective de politiques culturelles – Edwin Bendyk, Ośrodek Badań nad
Przyszłością Collegium Civitas;
- Dyskusja – jakich badań potrzebuje nowoczesna polityka kulturalna?
Spotkanie i dyskusję poprowadzi Edwin Bendyk.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu są proszone o wcześniejszą rejestrację:
obserwatorium@nck.pl.

Termin: 12 stycznia 2012, godzina 11.00
Miejsce: Aula A Collegium Civitas, Pałac Kultury i Nauki
(źródło: informacja prasowa)

JOURNAL OF LANGUAGE AND POLITICS
The Journal of Language and Politics represents a forum for analyzing and discussing the various
dimensions in the interplay of language and politics. Therefore, we would like to announce that
the new special issue of Journal of Language and Politics – Thematising Multilingualism in the
Media – is now available online.
For further information, please visit:
http://benjamins.com/#catalog/journals/jlp.10.4/main

Please make sure you read the latest issue!
(source: Internet)

KONFERENCJE
BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA – WYZWANIA I ZAGROŻENIA
Termin: 15 marca 2012
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula; Wyższa Szkoła Handlu i Usług w
Poznaniu
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia rozważań
wpisujących się w następujące obszary tematyczne:
- Bezpieczeństwo międzynarodowe;
- Bezpieczeństwo narodowe;
- Bezpieczeństwo w Internecie/cyberprzestrzeni;
- Bezpieczeństwo w mediach, języku, kulturze, edukacji i literaturze;
- Bezpieczeństwo w rodzinie, szkole i pracy;
- Bezpieczeństwo w naukach technicznych, logistyce, zarządzaniu i marketingu;
- Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2012
Opłata konferencyjna: 290 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=2&id=16
(źródło: Internet)

PSYCHOLOGIA JĘZYKA
Termin: 16 marca 2012
Miejsce: Bydgoszcz
Organizatorzy: Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne; Instytut Neofilologii i Lingwistyki
Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematyka: Organizatorzy tej psycholingwistycznej konferencji zachęcają jej uczestników do
podjęcia dyskusji na temat zagadnień związanych z problematyką psychologii języka.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 stycznia 2012
Opłata konferencyjna: 100 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://snkp.manifo.com/konferencja-2012
(źródło: Internet)

NAUKA LUDZKA RZECZ
Termin: 16-17 marca 2012
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ; Stowarzyszenie Naukowe Collegium
Invisibile; KNS MISH UJ
Tematyka: W czasie konferencji poruszane będą problemy wpływu tak zwanego czynnika
ludzkiego na rozwój nauki. Dyskusji poddane zostaną następujące zagadnienia:
- Zalew teorii naukowych jako efekt presji punktowania;
- Nauka w kryzysie;
- Granice nauki;
- Popularyzacja nauki;
- Społeczne zaangażowanie nauki;
- Nauka 2.0.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 5 lutego 2012
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.nauka-ludzka-rzecz.blogspot.com/
(źródło: Internet)

WOKÓŁ PROBLEMATYKI WSPARCIA SPOŁECZNEGO I SAMOTNOŚCI
TEORIA – METODOLOGIA – EMPIRIA
Termin: 26 marca 2012
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do zgłaszania referatów, których tematyka
będzie się wpisywała w szeroki obszar zagadnień, jaki wyznacza tytuł tej ogólnopolskiej
konferencji naukowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 lutego 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.psychologia.amu.edu.pl/category/bez-kategorii/konferencja-bez-kategorii/
(źródło: Internet)

ARCHITEKTURA POD PRZYMUSEM
INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD DYSCYPLINUJĄCYMI ASPEKTAMI ARCHITEKTURY
Termin: 16-17 kwietnia 2012
Miejsce: Łódź – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (Domek Ogrodnika, Galeria Kobro)
Organizatorzy: Katedra Multimediów na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi; Katedra
Socjologii Sztuki UŁ
Tematyka: Konferencja dotyczyć będzie szeroko rozumianych i mających rozmaite wcielania
dyscyplinujących funkcji architektury: począwszy od łagodnych form kontroli, jak szkoła czy
przedszkole, aż po tak zwane instytucje totalne (więzienia, szpitale psychiatryczne).
Organizatorów konferencji interesuje zderzenie metodologicznych podstaw oraz wyników
socjologicznych badań z wynikami działań artystycznych, któremu towarzyszy przekonanie, że
wiedza, jakiej dostarcza sztuka nie jest ani lepsza, ani gorsza od wiedzy naukowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 lutego 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Kontakt: dr Tomasz Ferenc (UŁ) tomasz.ferenc@wp.pl, dr hab. Marek Domański (ASP)
marek.domanski@asp.lodz.pl
(źródło: zaproszenie organizatorów)

BÓG FILOZOFÓW – BÓG MISTYKÓW
Termin: 18-19 maja 2012
Miejsce: Łódź
Organizatorzy: Katedra Historii Filozofii UŁ
Tematyka: Konferencja ma na celu przyjrzenie się dwóm istniejącym modelom pojmowania i
opisywania Boga – spekulatywno-filozoficznemu oraz wynikającemu z bezpośredniego
doświadczenia. Skonfrontowanie tych dwóch tradycyjnie uznanych sposobów rozprawiania o
Bogu ma służyć sprawdzeniu, jak wpływają one na generowany obraz Absolutu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://filozof.uni.lodz.pl/files/2011-12/Konf2012zaproszenie.pdf
(źródło: Internet)

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH – TEORIA I PRAKTYKA
Termin: 23 maja 2012
Miejsce: Józefów
Organizatorzy: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi; Wyższa
Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki
Tematyka: Problematyka konferencji jest zogniskowana w obrębie następujących zagadnień:
- Rozmiar i struktura przestępczości wśród nieletnich;
- Wpływ środowiska społecznego i uwarunkowań biopsychicznych na powstawanie, utrwalanie i
ujawnianie się zachowań przestępczych;
- Wpływ świata wirtualnego na przestępczość wśród nieletnich;
- Przestępczość młodzieży – jak skutecznie zapobiegać, reagować, przeciwdziałać?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wsge.edu.pl/pl/konferencje-naukowe-wydzial-pedagogiki-przestepczosc-nieletnich-teoria-i-praktyka.html
(źródło: Internet)

NIENORMATYWNE PRAKTYKI RODZINNE
Termin: 25-26 maja 2012
Miejsce: Warszawa
Organizatorzy: Doktoranckie Koło Naukowe Gender i Queer przy Instytucie Stosowanych
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Tematyka: Podstawowym celem konferencji jest próba pokazania różnorodności polskich
przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów nad nienormatywnymi konstelacjami rodzinnymi,
często marginalizowanymi w dominującym dyskursie publicznym i naukowym, koncentrującym
się na tradycyjnej rodzinie nuklearnej. Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do
podjęcia refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne:
- Modele nienormatywnych rodzin i związków intymnych;
- Nowe wymiary pokrewieństwa;
- Funkcjonowanie dzieci w rodzinach nienormatywnych;
- Wpływ płci kulturowej na funkcjonowanie rodzin;
- Niemonogamiczne praktyki rodzinne;
- Nieheteronormatywne praktyki rodzinne;
- Rola kohabitacji w tworzeniu i funkcjonowaniu rodzin nienormatywnych;
- Rola miejsca zamieszkania dla funkcjonowania rodzin nienormatywnych;
- Potrzeby i oczekiwania członków nienormatywnych rodzin;
- Definicje własne rodziny oraz narracje dotyczące praktyk rodzinnych tworzone przez jednostki;
- Dyskurs publiczny/naukowy wobec alternatywnych konstelacji rodzinnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2012
Opłata konferencyjna: 100 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://nienormatywne.wordpress.com/call-for-papers/
(źródło: Internet)

AFRYKA – O GODNOŚCI ŻYCIA
Termin: 2 czerwca 2012
Miejsce: Lublin
Organizatorzy: Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Tematyka: Celem tej VI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Losy Świata” jest podjęcie
rozważań nad tym, jak przywrócić godne życie mieszkańcom Afryki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 16 stycznia 2012
Opłata konferencyjna: 500 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/2-czerwca-2012,art_30751.html
(źródło: Internet)

POLITYKA A WARTOŚCI I INTERESY
Termin: 21-24 czerwca 2012
Miejsce: Iwonicz
Organizatorzy: Międzywydziałowy Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Redakcja
Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ; Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia refleksji wpisujących
się w następujące obszary problemowe:
- Wartości i interesy w koncepcjach filozofów;
- Wartości i interesy w działaniach politycznych;
- Podstawowe wartości polityczne: wolność, równość, sprawiedliwość;
- Polityka a prawda, moralność, idee i utopie;
- Polityka a religia: sfera sacrum i profanum;
- Polityka a interesy i ideologie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 marca 2012
Opłata konferencyjna: 500 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.filozofiakrajowslowianskich.republika.pl/index.htm
(źródło: Internet)

PŁEĆ I WŁADZA
HISTORYCZNE KONTEKSTY, WSPÓŁCZESNE KRYTYKI, NOWE PERSPEKTYWY
Termin: 7-8 listopada 2012
Miejsce: Gniezno
Organizatorzy: Instytut Kultury Europejskiej UAM z siedzibą w Gnieźnie
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują jej uczestnikom prześledzenie tego, jak związki
między płcią i władzą wyglądały na przestrzeni dziejów, a także zastanowienie się, co w tych
relacjach jest uniwersalne i ponadczasowe, a co lokalne i historycznie uwarunkowane. Centralne
problemy konferencji stanowią następujące zagadnienia:
- Kobiety/mężczyźni w centrum i na marginesach historii;
- Rola wybitnych jednostek (kobiet i mężczyzn) w historii polskiej i powszechnej;
- Przemiany stereotypowych ról płciowych a problem władzy;
- Kultura konsumpcyjna – kobieta/mężczyzna jako klient uwodzony przez władzę towaru;
- Strategie wykluczania w różnych systemach religijnych i kulturowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: 350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://ceg.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=779:pe-i-wadza-&catid=79:konferen
(źródło: Internet)

MAKING IT HOME
INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON BELONGING AND DISPLACEMENT IN AMERICA
Date: May 11-12, 2012
Site: Berlin, Germany
Organizer: Graduate School of North America Studies; Freie Universität Berlin
Topics: This conference intends to illuminate the social, economic, political, and cultural
conditions transforming the concept of home, and how these transformations are addressed in
contemporary discourses. All interdisciplinary papers contributing to a better understanding of
what it means to make it home are warmly invited.
Deadline for Abstracts: January 31, 2012
For further information, please visit:
http://www.gsnas.fu-berlin.de/conference/2012/index.html
(source: Internet)

DEATH DOWN UNDER
Date: June 28-29, 2012
Site: Dunedin, New Zealand
Organizer: University of Otago; University of Canterbury; University of Sydney
Topics: This conference aims to promote the dissemination of social aspects of death studies
research in Australia, New Zealand and beyond. The conference organizers particularly
encourage papers that address any topic relating to death, dying or bereavement research from
the arts, social sciences, humanities, allied and health sciences.
Deadline for Abstracts: January 31, 2012
Registration fee: 320-375 NZD
For further information, please visit:
http://deathdownunder2012.kahunaeducation.com/homepage
(source: Internet)

GENRE BEYOND HOLLYWOOD
Date: July 8, 2012
Site: Southampton, UK
Organizer: University of Southampton – the film Studies Department, the Faculty of Humanities
Topics: The aim of this conference is to investigate genre theory in European and World cinema
contexts. Topics for papers on European and World cinemas might include, but are not limited to:
- Mapping and tracing genres across different European and World cultures in terms of their
historical development;
- Genre hybridity and the emergence of sub-genres outside Hollywood;
- Cultural (national) specificity and its role in the creation of film genres;
- Cross-cultural reception of genres;
- Contemporary genre theory and non-western cinema.
Deadline for Abstracts: February 15, 2012
For further information, please visit:
http://genrebeyondhollywood.wordpress.com/2011/12/05/cfp/
(source: Internet)

2012 ARTS CONFERENCE
Date: July 23-25, 2012
Site: Liverpool, UK
Organizer: the Arts in Society
Topics: The purpose of the annual Arts Conference is to create an intellectual platform for the
arts and arts practices, and to create an interdisciplinary conversation on the role of the arts in
society. The 2012 Arts Conference will address a range of critically important issues
and themes relating to the arts in society.
Deadline for Abstracts: January 17, 2012
Registration fee: 200-550 USD
For further information, please visit:
http://artsinsociety.com/Conference-2012/
(source: Internet)

CURIOSITY AND SERENDIPITY
A CONFERENCE ON QUALITATIVE METHODS IN THE SOCIAL SCIENCES
Date: September 20-21, 2012
Site: Lund, Sweden
Organizer: ESA Research Network for Qualitative Methods (ESA RN20); School of Social Work
and Department of Sociology at Lund University
Topics: Qualitative research today is firmly established in sociology and other social science
disciplines. The sheer quantity of published work and ‘method talk’ about qualitative research is
impressive. Yet even so, however precise the articulations of methodological techniques or
criteria, they do not seem to suffice. New ways of analyzing and theorizing also develop from
exciting findings, surprising experiences in the field, or even the subtle metamorphoses of a given
research project during its methodological journey. The aim of this conference is to further
develop qualitative research as well as to encourage the momentum among qualitative
researchers.
Deadline for Abstracts: March 1, 2012
Registration fee: 1900-3300 SEK (approx. 200-350 EUR)
For further information, please visit:
http://www.esamidterm2012.se/
(source: Internet)

We would like to briefly remind you that the 29th Qualitative Analysis Conference
Cultures of Narrative/Narratives of Culture
will be held in Canada, June 20-22, 2012
Find more details on: http://www.qualitatives.ca/Home

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Kong, Travis S. K. 2011. Chinese Male Homosexualities. Memba,
Tongzhi and Golden Boy. Routledge.

Collins, Randall. 2011. Łańcuchy rytuałów interakcyjnych. Nomos.

Chomczyński, Piotr, Waldemar Dymarczyk i Tomasz Ferenc,
redaktorzy. 2011. Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jako narzędzie
propagandy wojennej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze nowe wydanie Qualitative Sociology Review, które jest
już dostępne na anglojęzycznej stronie internetowej naszego pisma:
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume20.php.

Zapraszamy także do nadsyłania informacji dotyczących wydarzeń związanych z socjologią
jakościową na adres internetowy: aktualnosci.psj@gmail.com
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Przeglądu Socjologii Jakościowej
Magdalena Wojciechowska

