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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem biuletynu informacyjnego PSJ, w
którym przekazujemy Państwu informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń związanych z
obszarem nauk humanistycznych o charakterze jakościowym. Jednocześnie przypominamy, że już na
przełomie kwietnia i maja ukaże się pierwsze tegoroczne wydanie „Qualitative Sociology Review” –
poświęcone problematyce ubiegłorocznej konferencji – Contemporary Issues in Qualitative Research –
wpisującej się w cykl spotkań badaczy jakościowych, które są organizowane w Kanadzie pod nazwą
Qualitatives.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
THEORIA – A Journal of Social and Political Theory
Special Issue: Theorising Race: Imagining Possibilities

OD REDAKCJI
Socjologia Jakościowa innowacyjne metody w
badaniach jakościowych
Krzysztof T. Konecki
Izabela Ślęzak

ARTYKUŁY
Wizualna teoria
ugruntowana. Podstawowe
zasady i procedury

Contributors are invited to address the following questions regarding the conceptualization of race in social
and political theory:
- How can theoretical reflections on the concept of race assist in tackling the dilemma of researching/writing
about race?
- How can a socially and economically grounded critical race theory offer more nuanced understandings of
social identities in general?
- What tools do an intellectual history of race theory offer, across various contexts, for new imaginings that
might help to free us from the inevitable use of racial categories in everyday life and academic research?
- How could theorising about power in society, both contemporary and historical, open up new spaces for
rethinking/dismantling classificatory practices?
- How could alternative imaginings of race help reshape ideas of justice, reparation and equality in society?
Deadline for Papers: November 30, 2012
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/38565/Theoria_Cfp_301112.pdf
source: Internet

Krzysztof T. Konecki

KOME – An International Journal of Pure Communication Inquiry
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

KOME – an new peer-reviewed scholarly journal published by the Hungarian Communication Studies
Association – is currently seeking articles for its early issues. The journal aims to create a platform for an
innovative interdisciplinary discourse in the field of communication studies, with a focal point on pure
communication inquiry.
Deadline for Papers: May 10, 2012
For further information, please visit:
http://komejournal.com/call-for-papers.html
source: Internet

MASKA – Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
Numer XIV: Mit – kłamstwo – iluzja

Iza Desperak

Mit, kłamstwo i iluzja to pojęcia, które kojarzą się z pewnym odstępstwem od rzeczywistości, skrzywieniem
Wprowadzenie do obserwcji tego, co byłoby prawdą tu i teraz. Czy negatywne pojęcie kłamstwa można jednak jednoznacznie zestawić z
online: warianty i
iluzją – złudzeniem, któremu ulegamy nieraz na własne życzenie? I jaki związek mają te pojęcia z mitem,
ograniczenia techniki
który jest częściej kojarzony z wyjaśnianiem rzeczywistości, niż jej skrzywianiem? Redaktorzy zachęcają do
badawczej
nadsyłania tekstów, w których zostaną poruszone następujące zagadnienia:
- pojęcie mitu;
Piotr Miller
- funkcja mitu;
- współczesne mity;
Komputerowe wspomaganie - mitomania;
badań jakościowych.
- wielkie mity i kłamstwa historii;
Zastosowanie pakietu NVivo
- kłamstwo i fałsz w psychologii;
w analizie materiałów
- zakłamanie instytucji, mediów;
nieustrukturyzowanych
- walka o prawdę;
Maciej Brosz
- złudzenie w psychologii;
- iluzje wizualne i dźwiękowe;
- wywoływanie iluzji (np. substancje psychoaktywne);
Analiza danych
- surrealizm;
jakościowych przy użyciu
programu NVivo a
- nierzeczywistość, nierealność;
zastosowanie procedur
- sen a jawa;
metodologii teorii
- lustrzane odbicie, przeciwieństwo, druga twarz itd.
ugruntowanej
Termin nadsyłania tekstów: 5 czerwca 2012
Więcej informacji na temat naboru artykułów do XIV numeru „Maski” na stronie internetowej:
Jakub Niedbalski
Izabela Ślęzak

http://www.maska.org.pl/nabor-tekstow-xiv/
source: Internet

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

STYPENDIUM
FULBRIGHT JUNIOR ADVANCED RESEARCH PROGRAM 2013–2014
Stypendium badawcze dla doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy w roku
realizacji stypendium (2013/2014) będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów doktoranckich i których
rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej, niż po powrocie ze stypendium. Stypendium
przeznaczone na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską w wybranej
uczelni amerykańskiej może być przyznane na okres od 6 do 12 miesięcy. Przyjmowane są zgłoszenia ze
wszystkich dziedzin.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 czerwca 2012
Więcej informacji na temat stypendium na stronie internetowej:
http://fulbright.edu.pl/programy/stypendia_dla_polakow/junior.html
źródło: Internet

KONKURS
NAUKA PRZECIW FAŁSZERSTWOM
III Edycja konkursu dla pracowników naukowych i doktorantów na najlepszą pracę pisemną związaną z
problematyką fałszerstw
Fundacja „Ubi societas, ibi ius” zaprasza osoby zainteresowane tematyką przeciwdziałania fałszerstwom do
udziału w konkursie zatytułowanym „Nauka przeciw fałszerstwom”, który jest adresowany do pracowników
naukowych i doktorantów uczelni wyższych. Fundacja zapewniła dla autorów najlepszych prac atrakcyjne
nagrody finansowe, jak i możliwość opublikowania ich w dzienniku „Fałszerstwa. eu”.
Termin składania prac: 30 czerwca, 2012
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
,

http://www.tamprawo.org/projekty/31-konkurs-dla-pracownikow-naukowych-i-doktorantow-3-edycja.html
źródło: Internet

KONFERENCJE
METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ NAD GRUPAMI DYSPOZYCYJNYMI
Termin: 10–11 maja 2012
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Główny cel konferencji stanowi skoncentrowanie zainteresowań jej uczestników na
metodologicznych problemach dotyczących badań grup dyspozycyjnych. Organizatorzy konferencji
zachęcają także do podjęcia refleksji nad psychospołecznymi procesami, które dokonują się w grupach
dyspozycyjnych, kształtując ich strukturę i sposób funkcjonowania oraz psychofizyczne właściwości
członków tych grup w konkretnych społecznościach lub społeczeństwach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 kwietnia 2012
Opłata konferencyjna: 550 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://grupydyspozycyjne.pl/
źródło: Internet

Andrzej Kacprzak
OpenCode – narzędzie
wspomagające proces
przeszukiwania i kodowania
danych tekstowych w
badaniach
jakościowych
Jakub Niedbalski

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

KOMUNIKACYJNE STOP! – BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ
Termin: 10–11 maja 2012
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Celem konferencji jest spojrzenie na problem barier w komunikowaniu się z punktu widzenia
wielu dziedzin nauki. Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia refleksji nad
problemem komunikowania się z perspektywy następujących dyscyplin naukowych: psychologia
komunikacji, psychologia społeczna, psychologia rodziny, psychologia rozwojowa, seksuologia,
neuropsychologia, psychiatria, psychologia kliniczna.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.komunikacyjnestop.vizja.pl/konferencja/okonferencji
źródło: Internet

COMMONWEALTH WCZORAJ I DZIŚ. HISTORIA, POLITYKA, KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO
Termin: 17 maja 2012
Miejsce: Łódź
Tematyka: Celem tej ogólnopolskiej konferencji adresowanej do doktorantów i studentów jest podjęcie
interdyscyplinarnej dyskusji na temat minionej, aktualnej i potencjalnej roli poszczególnych państw
członkowskich Commonwealthu w międzynarodowych stosunkach politycznych, społecznych i kulturowych.
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2012
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www3.wpia.uw.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-doktorantow-i-studentow-%E2%80%9Ecommonwealth-wczoraj-i-dzishistoria-polityka-kultura-i-spoleczenstwo/
źródło: Internet
Delanty Gerard (2012) The
Routledge Handbook of
Cosmopolitanism Studies.
Routledge.

PROFECTUS
Termin: 19 maja 2012
Miejsce: Kraków
Tematyka: Organizatorzy tej naukowej konferencji trenersko-coachingowej zachęcają do wzięcia udziału w
wykładach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach przybliżających pracę trenera oraz coacha. Osoby
zainteresowane czynnym udziałem w konferencji są proszone o przygotowanie wystąpień, których
problematyka wpisuje się w następujące bloki tematyczne:
- coaching i trenerstwo jako metoda oddziaływania w organizacjach;
- człowiek sukcesu – produkt trenerów i coachów: rozwój potencjału dzięki zastosowaniu warsztatów i
spotkań z coachem;
- wpływ coachingu i trenerstwa na polepszenie jakości życia człowieka;
- specyfika pracy coacha i trenera.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 kwietnia 2012
Opłata konferencyjna: 60–250 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.pragma.org.pl/trenerska/konferencja-trenerska
źródło: Internet

Pietraszewski Igor (2012)
Jazz w Polsce. Wolność
improwizowana. Nomos.

Seidman Steven, Fischer
Nancy, Meeks Chet (2012)
Handbook of the New
Sexuality Studies. Routledge.

CZŁOWIEK W L@BIRYNCIE SIECI
Termin: 23 maja 2012
Miejsce: Lublin
Tematyka: Celem tej II ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Gra o życie” jest podjęcie dyskusji na temat coraz
bardziej powszechnego problemu uzależnienia od zdobyczy nowoczesnej technologii. Refleksja nad tym
zagadnieniem będzie się ogniskować w obrębie następujących obszarów tematycznych:
- psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu;
- cyberuzależnienia – diagnoza, terapia, profilaktyka;
- nowe zjawiska online;
- bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Sieci;
- etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w cyberprzestrzeni;
- marketing internetowy;
- wirtualna komunikacja;
- portale społecznościowe i technologie Web 2.0.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2012
Opłata konferencyjna: 120 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.graozycie.pl/
źródło: Internet

SPOŁECZEŃSTWO INTERNAUTÓW A KULTURA GLOBALNA
Termin: 28 maja 2012
Miejsce: Opole
Tematyka: Celem konferencji jest merytoryczna dyskusja wokół tematyki: prawnej, kulturowej i
informatycznej związanej z umową handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi.
Poruszana problematyka obejmować będzie prawo własności intelektualnej oraz zagadnienia związane z
prawami autorskimi, przestępstwami popełnianymi w sieci internetowej i mechanizmami współczesnej
demokracji i ochrony praw człowieka w zakresie wolności słowa w Internecie. Podczas konferencji
poruszone zostaną także etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.pbnk.po.opole.pl/konferencja/index.html
Turner Bryan (2012)
Routledge Handbook of Body
Studies. Routledge.

Widera-Wysoczańska
Agnieszka, Kuczyńska Alicja
(2012) Interpersonalna
trauma. Mechanizmy i
konsekwencje. Difin.

źródło: Internet

PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
Termin: 30 maja 2012
Miejsce: Stalowa Wola
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji naukowców,
przedstawicieli różnych dziedzin i specjalności (między innymi socjologia, praca socjalna, politologia,
ekonomia, prawo i inne), jak również praktyków, przedstawicieli lokalnych samorządów i partnerów
biznesowych działających w sektorze ekonomii społecznej. Refleksji poddane zostaną zagadnienia
ogniskujące się w przestrzeni następujących obszarów tematycznych:
- sektor ekonomii społecznej – jego znaczenie, kondycja, koncepcje i modele;
- społeczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania sektora ekonomii społecznej;
- oczekiwania i szanse oraz bariery, problemy i wyzwania rozwoju ekonomii społecznej w Polsce i Europie;
- trzy sektory: samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, biznes – współpraca, współistnienie czy
konkurencja?;
- dobre praktyki – wybrane przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 maja 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/konferencja-partnerstwo-na-rzecz-ekonomii-spolecznej,art_35686,1332545820,0.html
źródło: Internet

SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KONTEKŚCIE SPOŁECZNYCH UWARUNKOWAŃ
Przypominamy, że w dniach
4–6 czerwca 2012 roku
odbędzie się w Kazimierzu
Dolnym
TRANSDYSCYPLINARNE
SEMINARIUM BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH.
http://www.tsbj.pl/
transdycplinarne_seminarium_
badan_jakosciowych.html

Termin: 8–9 października 2012
Miejsce: Kraków
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad problemami wpisującymi się w
następujące obszary tematyczne:
- rodzina a seksualność osób niepełnosprawnych;
- szkoła a seksualność osób niepełnosprawnych;
- instytucje a seksualność osób niepełnosprawnych;
- prawo a seksualność osób niepełnosprawnych;
- kultura i religia a seksualność osób niepełnosprawnych;
- medycyna a seksualność osób niepełnosprawnych.
We would like to briefly remind Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2012
you that the 29th Qualitative Opłata konferencyjna: 250–360 PLN
Analysis Conference
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Cultures of Narrative /
Narratives of Culture
will be held in Canada, June
20‒22, 2012
Find more details on:
http://www.qualitatives.ca/
Home

CURIOSITY AND
SERENDIPITY
A CONFERENCE ON
QUALITATIVE METHODS IN
THE SOCIAL SCIENCES
will be held in Sweden,
September 20–21, 2012
Find more details on:
http://
www.esamidterm2012.se/

Zapraszamy Państwa do
nadsyłania informacji
dotyczących wydarzeń
związanych z socjologią
jakościową na adres
internetowy:
aktualnosci.psj@gmail.com

http://www.remigiuszkijak.pl/?p=664#more-664
źródło: Internet

KONIEC ŚWIATA…… I CO DALEJ?
O tożsamości, chrześcijaństwie, cywilizacji europejskiej, paradygmacie krańcowości i nowego
początku
Termin: 15–16 oraz 22–23 listopada 2012
Miejsce: Kraków i Częstochowa
Tematyka: Planowana konferencja ma strukturę dwuczęściową i przybierze formę „uniwersytetu
latającego”, odbywając się z tygodniową przerwą w dwóch miejscach: w Krakowie na Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II i w Częstochowie w Akademii im. Jana Długosza. Organizatorzy konferencji
zapraszają jej uczestników do namysłu nad następującymi zagadnieniami:
- cywilizacja europejska wobec zmian kulturowych;
- krańcowość w doświadczeniu chrześcijańskim;
- chrześcijaństwo w obliczu zmian cywilizacyjnych;
- tożsamość europejska – tożsamość chrześcijańska wobec ponowoczesności;
- koniec świata – koniec Europy;
- krańcowość w refleksji humanistycznej;
- ponowoczesne obsesje końca;
- koniec historii, literatury, nauki i sztuki wobec możliwości nowego początku – przekraczanie paradygmatu
krańcowości;
- granice i pogranicza krańcowości;
- nowy początek i re-krańcowość.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://upjp2.edu.pl/news/x8abluqtd4
źródło: Internet

RELIGION AND POLITICS IN THE GLOBALIZATION ERA
Date: June 22–24, 2012
Site: Cluj-Napoca, Romania
Topics: This event is aimed at fostering a forum for cross-national and
cross-cultural debates on the key aspects that underlie and emerge from the interplay relating
religion to various aspects of national and international politics. The list of specific topics as guidelines for
papers and discussions include:
- Religion and democracy;
- Human rights and responsibilities in world religions;
- Religion as a source and supporter of global ethics;
- Religion: promoting violence or peace?;
- Religion’s role in the international system;
- Religion and ecology;
- The use of religious language for political purposes: religion and electoral campaigns;
- Religious beliefs and political parties and movements;
- Global poverty and religiously inspired terrorism;
- Public theologies and public policies.
Deadline for Abstracts: April 30, 2012
Registration fee: 80–100 EUR
For further information, please visit:
http://rde.politicalanalysis.ro/
source: Internet

AGEING, BODY AND SOCIETY: CRITICAL PERSPECTIVES, FUTURE CHALLENGES
Date: July 06, 2012
Site: London, UK
Topics: In particular, this one day conference seeks to bring together academics and researchers whose
work focuses on ageing bodies or wish to widen their interests by exploring the embodied dimensions of
their research. Abstracts on different theoretical and methodological approaches, emergent ideas, work in
progress, practitioner perspectives, and empirical findings are warmly invited.
Deadline for Abstracts: April 20, 2012
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/39021/Ageing2012CallForPapers_WEBSITE.pdf
source: Internet

CONNECTING SEXUAL ETHICS AND POLITICS
Date: August 29–31, 2012
Site: Ghent, Belgium
Topics: This second international conference seeks papers, presentations and panels focusing on
conceptual and theoretical debates, cultural and political analysis and empirical studies from which
conceptual, ethical and political conclusions are drawn. It aims to focus on the construction, regulation and
experience of contemporary sexual norms.
Deadline for Abstracts: June 15, 2012
Registration fee: 200 EUR
For further information, please visit:
http://www.insep.ugent.be/insep2012/
source: Internet

NEW MEDIA AND THE PUBLIC SPHERE
Date: November 8–9, 2012
Site: Copenhagen, Denmark
Topics: The conference will be structured around open keynote sessions, each followed by panel
discussions, in which young researchers and PhD students have the opportunity to present and discuss
their research with senior scholars. Paper proposals are welcome in the following issue areas:
- Democracy and the online public sphere;
- Cultural production in the digital age;
- Identity in the virtual sphere;
- Net neutrality and public participation.
Deadline for Abstracts: July 01, 2012
Registration fee: no registration fee
For further information, please visit:
http://cemes.ku.dk/newmedia/
source: Internet

ECHOES OF MIGRATIONS: MEMORIES AND REPRESENTATIONS OF MIGRANTS
Date: November 8–9, 2012
Site: Lisbon, Portugal
Topics: This conference aims to identify and compare the various models of representation associated with
migration and the different types of actors involved in the making of the Modern Diaspora. The conference
encourages interdisciplinary analysis and methodological debate.
Deadline for Abstracts: May 15, 2012
For further information, please visit:
http://echoesmigrations.blogspot.com/2012/03/call-for-paper-english.html
source: Internet

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja „Przeglądu Socjologii Jakościowej”!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”
Magdalena Wojciechowska

