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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej, 
z przyjemnością informujemy, że nowy numer otwierający VIII tom naszego pisma jest już dostępny na 
stronie internetowej PSJ! 

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1.pdf 
 

Redaktorzy najnowszego wydania „Przeglądu Socjologii Jakościowej” – Krzysztof T. Konecki oraz Izabela 
Ślęzak – polecają Państwa uwadze treści poświęcone innowacyjnym metodom w badaniach jakościowych. 
W tym numerze znajdą Państwo również tekst Izabeli Wagner, który stanowi głos w aktualnej dyskusji na 
temat sposobu oceniania dokonań publikacyjnych humanistów i przedstawicieli nauk społecznych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 

Biuletyn Informacyjny  
 

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z niniejszym biuletynem informacyjnym, w którym 
przekazujemy Państwu najbardziej aktualne informacje z zakresu socjologii jakościowej. 
 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE II EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PSJ 

Z radością informujemy, że laureatem II edycji konkursu na najlepszy foto-esej/foto-reportaż socjologiczny 
został dr Marian Chojnacki – autor pracy „Nagle zerwane więzi”. 
Wyróżnienie przyznano dr Magdalenie Łukasik oraz dr Marcinowi Jewdokimowi za foto-esej „Niedom”. 
Gratulujemy autorom zwycięskich prac, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie! 

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl.php  

 

British Journal of Management 
Special Issue: Strategizing Material & Materializing Strategy 

 
Empirical papers dealing with the following questions are warmly invited: 
- How do managers use materials and tools to shape strategic processes and decisions?  
- What roles do different types of strategists play in creating, diffusing and/or using strategic materials and 
tools?  
- How does materiality constrain and/or enhance strategy practice?  
- How are participants’ physical bodies a resource and constraint for strategizing?  
- How do materials and tools gain legitimacy? How are they diffused within and beyond organizations?  
- What types of materials and tools are used to shape the strategy process? How do they shape the strategy 
process?  
- What are the dynamics between strategy materials and strategy tools?  
- What are the dynamics between strategizing materials or tools and other elements of strategy practice?  
Deadline for Papers: January 30, 2013 
For further information, please visit: 

http://sap.aomonline.org/images/sap/bjm%20si%20material%20cfp.pdf 
source: Internet 

 

CALL FOR PAPERS 

Looking after your research data: Introduction to research data management 
 
This workshop extensively discusses ways to ensure the security and integrity of research data. It is 
designed to address the needs of social science researchers working with either qualitative or quantitative 
data.  
Workshop sessions include basic concepts of data management, advice on writing a data management 
plan, licensing data for reuse or to reuse, consent and ethics for data reuse, file formats, documentation and 
metadata, data storage, back-up and security, data management in collaborative research, and archiving 
data. 
Date: June 27–29, 2012 
Site: Cologne, Germany 
Registration: ongoing 
Participation Fee: 60–90 EUR  

The workshop is designed for 20 participants. Therefore, early applications are encouraged. 
For further information, please visit: 

http://www.gesis.org/index.php?id=2194 
source: Internet 

 

WORKSHOP 

SEMINARIUM 

TRANSDYSCYPLINARNE SEMINARIUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 
 
Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych ma stanowić długofalowy i wielowymiarowy program 
integracji wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce, którzy reprezentują różne dyscypliny szeroko 
rozumianych nauk o człowieku. Jego celem jest ugruntowywanie i rozwijanie metodologii jakościowych oraz 
praktyki badań jakościowych, a także inicjowanie i wspomaganie różnych form współpracy badaczy 
jakościowych. 
Termin: 4–6 czerwca 2012 
Miejsce: Kazimierz Dolny  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata rejestracyjna: 150 PLN 
Więcej informacji na temat seminarium na stronie internetowej: 

http://www.tsbj.pl/komunikat_I_TSBJ.pdf 
źródło: Internet 

 

KONFERENCJE 

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
 

Termin: 19–20 kwietnia 2012 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Organizatorzy proponują uczestnikom konferencji podjęcie rozważań koncentrujących się w 
obrębie następujących zagadnień: 
- ciało kobiety, ciało mężczyzny – opisy i obrazy ciała, ich zmiany, sztuka i antropologia; 
- socjalizacja do ról płciowych w procesie edukacji; 
- kobiety i mężczyźni w mediach – wizerunek w serialach, programach rozrywkowych, reklamach;  
- tworzenie i reprodukowanie mitów zakochania, małżeństwa, wesela, macierzyństwa; 
- płeć w polityce, w kampaniach wyborczych, w marketingu politycznym; 
- prawa reprodukcyjne – aborcja i antykoncepcja; 
- prawo i ustawodawstwo równościowe – między innymi parytety, kwoty, przyznawanie opieki nad dziećmi. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.facebook.com/events/357434314271119/ 
źródło: Internet 

 

MOŻLIWOŚĆ W NAUCE, NAUKA W MOŻLIWOŚCI 
 

Termin: 15 maja 2012 
Miejsce: Sieradz  
Tematyka: Współczesny człowiek w każdym dniu swego życia styka się z osiągnięciami naukowymi, dzięki 
którym może coraz dogłębniej poznać i zrozumieć otaczający go świat. Z tego względu organizatorzy 
konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia wspólnych, interdyscyplinarnych rozważań na temat 
znaczenia i roli nauki w poznawaniu i doświadczaniu rzeczywistości społecznej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 3 maja 2012 
Opłata konferencyjna: 240 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wshe.sieradz.pl/index.php?page=mozliwosc-w-nauce-nauka-w-mozliwosci 
źródło: Internet 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ZARZĄDZANIU I SOCJOLOGII 
 

Termin: 24–25 maja 2012 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Planowana konferencja będzie poświęcona zagadnieniom kreowania przedsiębiorczości 
indywidualnej i organizacyjnej z wykorzystaniem osiągnięć teorii i praktyki zarządzania oraz socjologii. 
Organizatorzy zapraszają do przygotowania referatów wpisujących się w następujące obszary tematyczne: 
- determinanty rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej, 
- przedsiębiorczość w badaniach socjologicznych, 
- kreowanie przedsiębiorczych organizacji, 
- etyczny wymiar przedsiębiorczości indywidualnej i grupowej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 50–150 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.wspa.pl/badania_i_nauka/konferencje/przedsiebiorczosc_w_zarzadzaniu_i_socjologii/ 
źródło: Internet 

 

CZY MAMY OBOWIĄZEK POMAGAĆ? 
 
Termin: 25–27 maja 2012 
Miejsce: Szczecin 
Tematyka: W ostatnim dziesięcioleciu tragedie powodowane przez zjawiska przyrodnicze, konflikty zbrojne 
bądź nieszczęśliwe wypadki bardzo często stawały się przedmiotem głośnych debat medialnych i 
naukowych dotyczących naszego obowiązku pomocy. Stawiano pytanie o to, jak powinniśmy reagować w 
obliczu ludzkich dramatów, których uczestnikami mogą być zarówno osoby nam bliskie, jak i zupełnie obce. 
Zagadnienie moralnego obowiązku pomocy to bardzo ważny i pełen intelektualnych trudności problem 
współczesnej etyki, obejmujący szeroki zakres tematów o charakterze interdyscyplinarnym: moralny 
obowiązek pomocy, obowiązek pomocy a relacje interpersonalne, status moralny, etiologia pomocy, etyka 
zawodu, etyka globalizacji i ekonomia pomocy, polityka, wychowanie. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://etykapraktyczna.pl/inne/konferencja/konferencja-obowiazek-pomocy 
źródło: Internet 

 

AUTOBIOGRAFIA – BIOGRAFIA – NARRACJA 
PERSPEKTYWY BIOGRAFICZNE W PRAKTYCE BADAWCZEJ 

 
Termin: 29–30 maja 2012 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Planowana konferencja jest drugą odsłoną cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze 
interdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń badaczy reprezentujących nauki 
społeczne i humanistyczne. Jednym z głównych celów, jakie przyświecają organizatorom, jest tworzenie 
platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych aspektów uprawiania nauki. Kwestie 
merytoryczne stanowiące podstawę do podjęcia transdyscyplinarnej dyskusji ogniskują się w obrębie 
następujących, powiązanych ze sobą obszarów tematycznych:  
- wymiary doświadczenia osobistego badaczy, 
- auto/biografia w badaniach terenowych, 
- perspektywa metodologiczno-teoretyczna w badaniu auto/biografii naukowców, 
- praktyczny wymiar badań auto/biograficznych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 230–390 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://konferencjabiograficzna.wordpress.com/  
źródło: Internet 

 

OBLICZA PŁCI 
 

Termin: 15–16 października 2012 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Celem konferencji jest refleksja nad pojęciem społeczno-kulturowej tożsamości płci, a jej 
końcowym efektem będzie tom stanowiący syntezę wiedzy na temat płci w ujęciu humanistycznym. 
Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do przedstawicieli różnych dziedzin humanistyki 
(filologii, filozofii, sztuki, kulturoznawstwa, religioznawstwa, socjologii, psychologii i dziedzin pokrewnych). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2012 
Opłata konferencyjna: 200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.gallus.pl/Konferencja-Oblicza-plci.html 
źródło: Internet 

 

ADAPTACJE 
 
Termin: 24–25 października 2012 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają do namysłu nad zagadnieniami takimi, jak: adaptacje w 
kulturze, adaptacje inter- i transkulturowe, kultura jako adaptacja. Proponują jednak, aby adaptacja była 
również rozpatrywana w perspektywie multidyscyplinarnej jako fenomen występujący w różnych obszarach 
kultury, języka i komunikacji społecznej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2012 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/konferencja-pt-adaptacje-0 
źródło: Internet 

 

KONTEKSTY FEMINISTYCZNE: TEORIA, POLITYKA, AKTYWIZM 
 

Termin: 16–18 listopada 2012 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej wymianę myśli i doświadczeń osób 
podejmujących w swoich pracach kwestie feministyczne. W szczególności konferencja poświęcona będzie 
rozważaniom nad związkami pomiędzy teorią i praktyką, wynikającymi z różnych kontekstów 
geopolitycznych.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012 
Opłata konferencyjna: 120 EUR 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.gender.uni.lodz.pl/pliki/Konferencja_Jubileuszowa_Zaproszenie.pdf  
źródło: Internet 

 

ETHNOGRAPHIC AND QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE 
 
Date: June 1–2, 2012 
Site: Cedarville, USA 
Topics: Contributions among a broad spectrum of topics that pertain to the results of qualitative and 
ethnographic research studies, the qualitative research methods, and the pedagogical issues in qualitative 
research are warmly invited. 
Deadline for Abstracts: March 20, 2012 
Registration fee: 95–125 USD 
For further information, please visit: 

http://www.cedarville.edu/event/eqrc/index.htm 
source: Internet 

 

WAR AND MEMORY CONFERENCE 
 

Date: September 7–9, 2012 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The conference will explore the modes by which cultural memory of wars and conflicts survives 
from one era to another, how it is conveyed, and to what extent it is subject to a dual perspective – that of 
event, ‘rupture’ and transition on the one hand, and that of continuity on the other.  
Deadline for Abstracts: ongoing 
Registration fee: 60–100 EUR / 240–400 PLN 
For further information, please visit: 

http://www.qub.ac.uk/sites/WarandMemoryConference/About/ 
source: Internet 

 

EDUCATION, MOBILITY AND MIGRATION 
PEOPLE, IDEAS AND RESOURCES 

 
Date: September 8–10, 2012 
Site: Cambridge, UK 
Topics: This international conference will encourage the sharing of interdisciplinary understandings of the 
opportunities, barriers and challenges in formal and informal education that are associated with the 
migration and movement of people, ideas and resources. It will enable a wide range of participants to 
present national, international and comparative perspectives on migration, mobility and education. The focus 
will be on exploring theories, policies, practices, experiences and the interrelationship between them. 
Deadline for Abstracts: March 16, 2012 
Registration fee: 240–330 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.educ.cam.ac.uk/events/conferences/baice2012/ 
source: Internet 

 

WOMEN, AUTHORITY AND LEADERSHIP IN CHRISTIANITY AND ISLAM 
 
Date: September 10–12, 2012 
Site: London, UK 
Topics: The role of women is one of the most challenging issues facing Christianity and Islam today. This 
international, interdisciplinary conference will bring together leading academics, religious leaders and 
representatives of Muslim and Christian communities to explore questions of women’s representation, 
participation and leadership, and to look at diverse responses to these issues within the two traditions. 
Deadline for Abstracts: May 31, 2012 
Registration fee: 27–225 GBP 
For further information, please visit: 

http://estore.roehampton.ac.uk/browse/product.asp?catid=70&modid=2&compid=1 
source: Internet 

 

CURIOSITY AND SERENDIPITY 
A CONFERENCE ON QUALITATIVE METHODS IN THE SOCIAL SCIENCES 

 
Date: September 20‒21, 2012 
Site: Lund, Sweden 
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: extended to March 15, 2012 
Registration fee: 1900–3300 SEK (approx. 200–350 EUR) 
For further information please visit: 

http://www.esamidterm2012.se/ 
source: Internet 

 

MAKING SENSE OF DYING AND DEATH 
 
Date: November 10–12, 2012 
Site: Salzburg, Austria 
Topics: This conference seeks a broad array of perspectives that explore, analyze, and/or interpret the 
myriad interrelations and interactions that exist between death and culture. It aims to assess how health 
care systems, patients, and staff intersect during end-of-life care and explores how important the  
caregiver-patient relationship continues to be amidst end-of-life issues and decisions. 
Deadline for Abstracts: May 4, 2012 
Registration fee: 285 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/making-sense-of/dying-and-death/call-for-papers/ 
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 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

Biały Kamila (2011) 
Przemiany współczesnego 
uniwersytetu od idei von 

Humboldta do modelu uczelni 
przedsiębiorczej. 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego.  

Flis Mariola, Frysztacki 
Krzysztof, Skąpska Grażyna, 
Polak Paulina, red., (2011) Co 

się dzieje ze 
społeczeństwem? 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

OD REDAKCJI 
 

Socjologia Jakościowa -  
innowacyjne metody w  

badaniach jakościowych  
 

Krzysztof T. Konecki 
Izabela Ślęzak 

 
 

ARTYKUŁY 
 

Wizualna teoria  
ugruntowana. Podstawowe 

zasady i procedury  
 

Krzysztof T. Konecki 
 
 

Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na 
raz? O narzędziach  

kategoryzacji obrazów  
fotograficznych w projekcie 

"Niewidzialne Miasto"  
 

Maciej Frąckowiak 
 
 

Audyt społeczny jako  
propozycja wzbogacenia  
repertuaru metod badań  

społecznych  
 

Iza Desperak 
 
 

Wprowadzenie do obserwcji  
online: warianty i  

ograniczenia techniki  
badawczej  

 
Piotr Miller 

 
 

Komputerowe wspomaganie 
badań jakościowych. 

Zastosowanie pakietu NVivo  
w analizie materiałów  

nieustrukturyzowanych  
 

Maciej Brosz 
 
 

Analiza danych  
jakościowych przy użyciu 

programu NVivo a  
zastosowanie procedur  

metodologii teorii  
ugruntowanej  

 
Jakub Niedbalski 
Izabela Ślęzak 

 
 

POLEMIKI 
 

Selektywna analiza  
problemu  

publikacji humanistów i  
przedstawicieli nauk  

społecznych w języku  
angielskim  

 
Izabela Wagner 

 
 

RECENZJE 
 

Tomasz Gackowski,  
Łączyński Marcin, red., 

(2009) Metody  
badania wizerunku w  
mediach. Warszawa:  

CeDeWu  
 

Anna Kacperczyk 
 
 

Denzin Norman K., Lincoln 
Yvonna S., red., (2009)  

Metody badań  
jakościowych. Warszawa:  
Wydawnictwo Naukowe 

PWN.  
 

Iza Desperak 
 
 

Elżbieta Chromiec (2011) 
Dialog międzykulturowy w 

działalności polskich  
organizacji  

pozarządowych okresu  
transformacji systemowej.  

Wrocław: Oficyna  
Wydawnicza ATUT  

 
Kazimierz Doktór 

 
 

Justyna Iwona Klingemann 
(2010) Horyzonty zmiany  

zachowania nałogowego w  
Polsce. Warszawa: IPSiR 

UW  
 

Andrzej Kacprzak 
 
 

OpenCode – narzędzie  
wspomagające proces  

przeszukiwania i kodowania  
danych tekstowych w  

badaniach 
jakościowych  

 
Jakub Niedbalski 

 

Konecki Krzysztof T, 
Chomczyński Piotr, red., 
(2012) Słownik Socjologii 

Jakościowej. Difin. 
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