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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z niniejszym wydaniem biuletynu informacyjnego, w którym
zamieszczono informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń z zakresu nauk jakościowych
w kraju i na świecie.
Jednocześnie z przyjemnością informujemy, że pierwsze tegoroczne wydanie
Qualiative Sociology Review
jest już dostępne na naszej stronie internetowej!
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume21.php

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
JQCJC – Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology

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

Journal of Qualitative Criminal Justice & Criminology (JQCJC), a new journal to be published in the spring of
2013, is currently soliciting manuscripts for volume one.
JQCJC is an international, peer-reviewed journal focused on the qualitative interpretation and analysis of
deviance, law, and social control. The journal will feature both theoretical and analytical research, as well as
manuscripts based on methods such as interviewing, participant observation, ethnography, historical
analysis, content analysis, and others which do not rely primarily on numerical data.
For further information, please visit:
http://swacj.org/JQCJC_journal_Call.htm
source: Internet

ARTYKUŁY

The American Journal of Sociology
Special Issue: Causal Thinking and Ethnographic Research

Wizualna teoria
ugruntowana. Podstawowe
zasady i procedury

The American Journal of Sociology is accepting submissions for a special issue entitled "Causal Thinking
and Ethnographic Research." Submissions are open to all, including those who previously submitted to the
Krzysztof T. Konecki
March 2012 conference on this topic, as well as those who neither submitted to nor participated in that
event. Papers may be empirical or theoretical in nature.
Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na Deadline for Papers: June 30, 2012
For further information, please visit:
raz? O narzędziach
kategoryzacji obrazów
fotograficznych w projekcie
"Niewidzialne Miasto"

http://sociology.uchicago.edu/ajs/ethnography-conf.shtml

Maciej Frąckowiak

Qualitative Research in Organizations and Management
Special Issue:
Doing Dirty Research Using Qualitative Methodologies: Lessons from Stigmatized Occupations

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

source: Internet

Despite the various streams of research and dirty work sites that have been explored to date, there is still
much to understand about the experiences of dirty work(ers) for management and organization studies. This
special issue aims to bring together high quality qualitative papers that critically address the issues
surrounding dirty work(ers).
Deadline for Papers: December 15, 2012
For further information, please visit:
http://www.emeraldinsight.com/authors/writing/calls.htm?id=3772
source: Internet

SUMMER SCHOOL
International Summer School in Qualitative Research Methods in Education
The Summer School enrolls graduate students and Ph.D. holders who want to develop and improve skills
necessary to do (or to carry out) qualitative research in the educational field using the Grounded Theory
Method. The program includes lectures as well as hands-on laboratory sessions in a cross-cultural learning
environment and gives students the opportunity to discuss their own researches. The course provides a high
-quality academic training in data analysis strategies, abstraction and theory construction from data, guiding
the students to explore the wide-range of the Grounded Theory Method.
Date: June 25–28, 2012
Site: Rovereto, Italy
Deadline for Applications: May 15, 2012
Participation fee: 280 EUR
For further information, please visit:
http://events.unitn.it/en/gt-summerschool
source: Internet

Jakub Niedbalski
Izabela Ślęzak

SPOTKANIE W RAMACH CYKLU „O SOCJOLOGII Z LITERATKĄ”
CORPUS DELICTI. O UCIELEŚNIONEJ SOCJOLOGII

POLEMIKI
Selektywna analiza
problemu
publikacji humanistów i
przedstawicieli nauk
społecznych w języku
angielskim
Izabela Wagner

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz kawiarnia „Literatka” serdecznie zapraszają na
spotkanie w ramach cyklu „O socjologii z Literatką”. Wystąpienie pt. „CORPUS DELICTI. O
UCIELEŚNIONEJ SOCJOLOGII” wygłosi dr EWA BANASZAK, spotkanie poprowadzi dr Anna Wiatr, w
dyskusji udział weźmie gość specjalny, Marta Grabowska, choreoterapeutka oraz autorzy pracy zbiorowej
Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała.
MIEJSCE: Wrocław, kawiarnia „Literatka”
TERMIN: 20 maja 2012, godz. 18.00
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.socjologia.uni.wroc.pl/?alias=news&newsID=1952
źródło: Internet

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

KONFERENCJE
JAN PAWEŁ II: PAMIĘĆ – OSOBA – TOŻSAMOŚĆ
Termin: 30–31 maja 2012
Miejsce: Lublin
Tematyka: Konferencja jest przede wszystkim adresowana do młodych pracowników naukowych,
doktorantów i studentów. Organizatorzy zachęcają do podjęcia rozważań ogniskujących się w obrębie
następujących zagadnień:
- poezja Karola Wojtyły;
- wokół poezji religijnej XX wieku;
- Karol Wojtyła a pokolenia literackie;
- doświadczenie a świat wartości;
- ojczyzna, naród, państwo w nauczaniu Jana Pawła II;
- myśl społeczna Jana Pawła II;
- wpływ Jana Pawła II na polską drogę ku wolności;
- kryzysy militarno-polityczne w czasie pontyfikatu Jana Pawła II;
- antropologia filozoficzna;
- relacje między wiarą a rozumem (nauką);
- etyka (w tym etyka społeczno-polityczna);
- rodzina jako droga kościoła;
- kościół XX i XXI wieku.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2012
Opłata konferencyjna: 100 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/jan-pawel-ii-pamiec-osoba-tozsamosc,art_36327,1335254400,0.html
źródło: Internet

REWOLUCJA JAKO CZYNNIK WSPÓŁCZESNYCH ZMIAN SPOŁECZNYCH

Termin: 21–22 czerwca 2012
Miejsce: Lublin
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują zogniskowanie jej problematyki w obrębie następujących
bloków tematycznych:
Andrzej Kacprzak
- współczesne uwarunkowania rewolucji;
- rewolucje w świecie arabskim;
OpenCode – narzędzie
- rewolucje zwycięskie i przegrane;
wspomagające proces
przeszukiwania i kodowania - strategie walki rewolucyjnej;
- rola nowych technologii w procesie rewolucyjnym;
danych tekstowych w
- strategie działań anty- i kontrrewolucyjnych;
badaniach
jakościowych
- zewnętrzne interwencje w proces rewolucyjny;
- polityczna i społeczno-kulturowa rzeczywistość porewolucyjna;
Jakub Niedbalski
- współczesne teorie rewolucji;
- metody badania procesów rewolucyjnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2012
NOWOŚCI
Opłata konferencyjna: 250 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
WYDAWNICZE
http://rewolucja.umcs.lublin.pl/O_konferencji.html

źródło: Internet

POJĘCIA – MYŚLENIE – INFORMACJA
Termin: 23 czerwca 2012
Miejsce: Poznań
Tematyka: Pojęcia przewodnie spotkania wydają się być kluczowymi dla nauk o poznaniu i komunikacji,
mogą jednak być różnie traktowane w uprawianych przez nas dziedzinach. Zaproszenie do udziału w tej
interdyscyplinarnej konferencji studencko-doktoranckiej jest kierowane do przedstawicieli różnych dziedzin
nauki, który zajmują się problematyką przetwarzania i wymiany informacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://pmi-konferencja.wikidot.com/o-pmi
źródło: Internet
Byczkowska Dominika (2012)
Ciało w tańcu. Analiza
socjologiczna.
Wydawnictwo UŁ.

KRAKOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH UCZONYCH
Termin: 27–29 września 2012
Miejsce: Kraków
Tematyka: Celem Konferencji Młodych Uczonych jest udostępnienie jej uczestnikom forum wymiany myśli i
poglądów. Organizatorzy tego interdyscyplinarnego spotkania stawiają sobie za zadanie zintegrowanie
młodego środowiska naukowego poprzez stworzenie warunków umożliwiających przenikanie się
poszczególnych dziedzin nauki i wiedzy. Ideą konferencji jest wspólne spotkanie osób zainteresowanych
śmiałym formułowaniem i publikowaniem własnych przemyśleń naukowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2012
Opłata konferencyjna: 350–600 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.profuturo.agh.edu.pl/index.php?id_m=92&projekt=konferencja
źródło: Internet

PODMIOTOWOŚĆ W EDUKACJI WOBEC ODMIENNOŚCI KULTUROWYCH
ORAZ SPOŁECZNYCH ZRÓŻNICOWAŃ
Ferenc Tomasz (2012) Artysta
jako obcy. Socjologiczne
studium artystów polskich na
emigracji. Wydawnictwo UŁ.

Termin: 17–19 października 2012
Miejsce: Zakopane
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnych rozważań dotyczących problemów
wpisujących się w następujące obszary tematyczne:
- edukacja wielokulturowa szansą poznania i dialogu;
- idea podmiotowości w edukacji XXI wieku;
- bariery dla podmiotowości w myśleniu i działaniu edukacyjnym;
- Nowe media – nowe wyzwania dla określenia tożsamości człowieka XXI wieku;
- antypedagogika szansą dla podmiotowości w edukacji XXI wieku;
- edukacja równościowa – edukacja wolna od dyskryminacji;
- inkluzja/ekskluzja społeczna a edukacja XXI wieku;
- bariery edukacyjne w kształceniu osób niepełnosprawnych;
- problemy i wyzwania edukacji XXI wieku w dobie kultury instant;
- podmiotowość, indywidualizm, samorealizacja – nowe kategorie w edukacji XXI wieku.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.konferencja.21.edu.pl/
źródło: Internet

Wojciechowska Magdalena
(2012) Agencja towarzyska –
(nie)zwykłe miejsce pracy.
Nomos.

SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY
UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I KULTUROWE

Termin: 19 października 2012
Miejsce: Tarnobrzeg
Tematyka: Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej refleksji dotyczącej społeczeństwa wiedzy.
Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia rozważań wpisujących się w następujące
obszary tematyczne:
- teoretyczne aspekty społeczeństwa wiedzy;
- problemy praktycznego zastosowania wiedzy;
- współczesna rola edukacji i wykształcenia w społeczeństwie;
- nowe technologie a postęp wiedzy;
- wykluczenie cyfrowe – diagnoza, przyczyny, prognozy;
- aspekty transferu wiedzy do społeczeństwa/przedsiębiorstw;
- popularyzacja wiedzy i nauki;
- wiedza a innowacyjność społeczna i technologiczna;
- społeczeństwo wiedzy – dokąd zmierzamy?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 sierpnia 2012
Northrop Jane (2012)
Opłata konferencyjna: 300–350 PLN
Reflecting on Cosmetic
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Surgery. Body Image, Shame
and Narcissism. Routledge..
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

http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/sw

źródło: Internet

NARODY, REGIONY, ORGANIZACJE – KULTURY ZAUFANIA

Termin: 22–23 października 2012
Miejsce: Szczecin
Tematyka: Organizatorzy podkreślają, że kluczowe znaczenie dla wspólnych rozważań będzie miała
analiza roli narodów, regionów i organizacji w tworzeniu kultur zaufania jako istotnego elementu kapitału
społecznego, poszukiwanie możliwości połączenia różnorodnych interpretacji zaufania we współczesnej
socjologii i we współczesnym – postnowoczesnym, postprzemysłowym, sieciowym – społeczeństwie ryzyka.
Ponadto zachęcają uczestników konferencji do podjęcia refleksji ogniskujących się w obszarze
następujących zagadnień:
We would like to briefly remind - odmienność narodowych kultur zaufania – metodologia analizy;
you that the 29th Qualitative - pośrednictwo w komunikacji a zaufanie;
Analysis Conference
- kultury zaufania w społeczeństwie ryzyka;
Cultures of Narrative /
- glokalizacja a renesans regionalnych kultur zaufania;
Narratives of Culture
will be held in Canada, June - stratyfikacja społeczna a konstruowanie sfer zaufania;
- zaufanie w sytuacji kryzysu ekonomicznego, społecznego, politycznego;
20‒22, 2012
Find more details on:
- wpływ wiedzy o zarządzaniu na rozwój sieci zaufania;
http://www.qualitatives.ca/
- migracje a dekonstrukcja zaufania społecznego;
Home
- zaufanie a intymność i godność;
- alterglobaliści jako wytwórcy specyficznych kultur zaufania;
Conflict, Cooperation and
- działania artystyczne w przestrzeni publicznej a zaufanie.
Transformation in Everyday
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2012
Life
Opłata konferencyjna: 250–480 PLN
The 2012 EU SSSI
conference will be held in The Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Netherlands, July 4–6, 2012
Find more details on:
http://www.esl.eur.nl/
interaction
BIOGRAPHICAL
RESEARCH: EMOTION,
ETHICS & PERFORMATIVE
PRAXIS
ESA RN03 mid-term
conference 2012 will be held
at the University of Lodz,
September 14–15.
Find more details on:
http://
www.europeansociology.org/
newsletter/2012/bulletin%
20february%202012.pdf
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.us.szc.pl/main.php/nro

źródło: Internet

PRZYSZŁOŚĆ TECHNIK BADAWCZYCH W SOCJOLOGII
Termin: 25 października 2012
Miejsce: Łódź
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji jest kierowane do socjologów zainteresowanych
metodologią badań społecznych, przedstawicieli socjologii akademickiej oraz instytutów badawczych,
badaczy ilościowych oraz jakościowych, a także doktorantów i studentów socjologii. Celami konferencji są:
prezentacja wyników prac empirycznych poświęconych nowym technikom badawczym oraz porównanie
nowych technik z ich tradycyjnymi odpowiednikami; dyskusja nad problemami definicyjnymi i kryteriami
podziału technik badawczych; wymiana refleksji dotyczących rozwoju metod i technik badawczych w
socjologii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.mojasocjologia.pl/articles.php?article_id=461
źródło: Internet

NARRATING SPACES – READING URBANITY
Date: September 6–9, 2012
Site: Hamburg, Germany
Topics: The conference Narrating Spaces – Reading Urbanity focuses on the close connection of any
approach to urban space and modes of representing and thus narrating spatiality. From the points of view of
different disciplines and theoretical approaches the conference strives for an interdisciplinary discussion of
the formation and constitution of urbanity.
Deadline for Abstracts: May 31, 2012
For further information, please visit:
http://www.uni-hamburg.de/iaa/Tagung_2012_narrating_spaces_e.html
source: Internet

TIMELING
Date: October 11–13, 2012
Site: Lodz, Poland
Topics: The conference will offer a forum for the presentation of multidisciplinary perspectives on the
concept of time and its embodied, phenomenological experience as expressed in diverse systems, above all
human language, and should thus be of interest to students and researchers in philosophy, anthropology
and psychology of time. Also welcome are scholars who investigate temporal experience, time expressions
and categorization in language and literature, including metaphor and figurative language, learningacquisition of temporal concepts as well as annotation and identification of temporal structures in language
corpora.
Deadline for Abstracts: May 15, 2012
Registration fee: 80–150 EUR
For further information, please visit:
http://www.timeling.pl/
source: Internet

QUALITATIVE HEALTH RESEARCH CONFERENCE
Date: October 23–25, 2012
Site: Montreal, Canada
Topics: QHR is the premier international and interdisciplinary conference for the dissemination and
discussion of developments in qualitative health research. Abstracts for oral, symposium, or poster
presentations are invited from scholars engaged in qualitative research and are encouraged, although not
required, to discuss topics that fall within the parameters of the conference theme. Abstracts are invited from
scholars engaged in qualitative health research in such disciplines as public health, nursing, medicine,
social work, psychology, sociology, and many more.
Deadline for Abstracts: May 30, 2012
Registration fee: fee information will be posted soon
For further information, please visit:
http://www.iiqm.ualberta.ca/Conferences_and_Workshops/QualitativeHealthResearch.aspx
source: Internet

SUSTAINABLE COMMUNITIES/SUSTAINABLE LIVES
Date: March 21–24, 2013
Site: Boston, U.S.A.
Topics: Sustainability includes constructing democratic governance structures; producing safe and
adequate food, housing, and renewable energy systems; and ensuring open and accessible modes of
communication. What role do new technologies, new media, and social networking play in promoting
sustainability of communities, families and individuals? What kinds of education, science, and labor are best
suited to sustainable practices? The notion of sustainability reflects both the need to develop everyday
practical strategies as well as to articulate a vision of the future that will be more economically equitable,
peaceful and socially just.
Deadline for Abstracts: November 3, 2012
For further information, please visit:
http://www.essnet.org/annualmeeting_call.aspx
source: Internet

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NARRATIVE
Date: June 27–29, 2013
Site: Manchester, UK
Topics: The International Conference on Narrative is an interdisciplinary forum addressing all dimensions of
narrative theory and practice. Proposals for papers and panels on all aspects of narrative in any genre,
period, discipline, language, and medium are warmly invited.
Deadline for Abstracts: January 14, 2013
For further information, please visit:
http://www2.hlss.mmu.ac.uk/wp-content/uploads/2013/ISSN-2013-call-for-papers.pdf
source: Internet

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”
Magdalena Wojciechowska

