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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością polecamy Państwa uwadze informacje opublikowane w niniejszym biuletynie
informacyjnym, które odnoszą się do najbardziej aktualnych wydarzeń z obszaru nauk humanistycznych o
charakterze jakościowym.
Jednocześnie przypominamy, że już na przełomie lipca i sierpnia ukaże się nowy numer tematyczny
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” – tym razem poświęcony problematyce ciała/cielesności.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALL FOR PAPERS
Critical Arts
Special Issue: Revisiting the ethnographic turn in contemporary art

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

ARTYKUŁY
Wizualna teoria
ugruntowana. Podstawowe
zasady i procedury

In the issue, ethnography is approached from a thematic and/or methodological perspective. Editors’ aim is
to further the critical work on ethnography in relation to contemporary art by specifically looking at authorship
in art practices and processes, thereby offering a bottom-up perspective from artists, critics and theorists
addressing the question if, why and how an ethnographic perspective is indeed at work.
Deadline for Abstracts: August 31, 2012
Deadline for Articles: December 31, 2012
For further information, please visit:
http://www.flsh.unilim.fr/lpcm/2012/06/call-for-papers-revisiting-the-ethnographic-turn-in-contemporary-art-critical-arts-south-northcultural-and-media-studies/
source: Internet

CALL FOR CHAPTERS
Cases on Teaching Critical Thinking through Visual Representation Strategies

One of the essential outcomes of education is for students to become competent, critical thinkers. The
purpose of this book is to develop strategies for teachers to use with students based on practice and
Krzysztof T. Konecki
research in visual representation argument mapping, concept mapping, and visual deliberation. The
essential question for this project is as follows: Can students improve their critical thinking, their
Jak obejrzeć tysiąc zdjęć na understanding and production of arguments by being given practice in mapping? Editors propose to
raz? O narzędziach
examine this question with cases offered by faculty who have used mapping to enhance learning at all
kategoryzacji obrazów
fotograficznych w projekcie levels.
Deadline for Proposals: July 1, 2012
"Niewidzialne Miasto"
Deadline for Chapters: November 1, 2012
Maciej Frąckowiak
For further information, please visit:
http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/743
Audyt społeczny jako
propozycja wzbogacenia
repertuaru metod badań
społecznych

source: Internet

KONFERENCJE
REGIONY POLSKI WSCHODNIEJ – CZYNNIKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Iza Desperak

Termin: 24–25 września 2012
Miejsce: Lublin
Wprowadzenie do obserwcji Tematyka: Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad zróżnicowaniem regionalnym w Polsce
online: warianty i
oraz analiza miejsca Polski Wschodniej w debacie publicznej, strategiach rozwojowych i polityce
ograniczenia techniki
regionalnej. Konferencja ma także stanowić podstawę do nawiązania współpracy w kierunku realizowania
badawczej
interdyscyplinarnych projektów badawczych na temat zróżnicowania regionalnego i problemów Polski
Piotr Miller
Wschodniej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2012
Opłata konferencyjna: 250 PLN
Komputerowe wspomaganie
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
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

http://polskawschodnia.umcs.lublin.pl/O_konferencji.html

źródło: Internet

MACIERZYŃSTWO W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
Termin: 28 września 2012
Miejsce: Poznań
Tematyka: Macierzyństwo jako proces stawania się i bycia matką jest bezspornie wartością ponadczasową,
jest istotnym procesem w życiu kobiety i rodziny, ważnym czynnikiem w kształtowaniu się osobowości
człowieka. Jednak towarzyszące nam zmiany w życiu społecznym i współczesne hierarchie wartości
wpływają na pojawianie się nowych, dotąd nieznanych aspektów macierzyństwa, również aspektów
kontrowersyjnych, naruszających jego wartość. Macierzyństwo coraz częściej zaczyna być postrzegane
również w kontekstach zagrożeń i dylematów. Wobec różnorodnych aspektów i problemów towarzyszących
współczesnej matce i współczesnemu macierzyństwu, organizatorzy konferencji zachęcają do podzielenia
się refleksjami teoretycznymi na ten temat oraz analizami badań empirycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: 350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencje.wsnhid.pl/macierzynstwo/
źródło: Internet

JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ
Termin: 11–12 października 2012
Miejsce: Zawady k/Częstochowy
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują jej uczestnikom podjęcie rozważań wpisujących się w
następujące obszary tematyczne:
- Jakość życia w środowisku pracy;
- Jakość życia w środowisku domowym i rodzinnym;
- Jakość życia w zdrowiu i chorobie;
- Jakość życia w różnych grupach społecznych;
- Społeczne i osobowościowe wyznaczniki jakości życia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: 450 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wns.ajd.czest.pl/konferencje/doc/ifsp_2012/komunikat_1.pdf

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

źródło: Internet

ŁAD TECHNOLOGII?
SPOŁECZEŃSTWO WOBEC WYZWAŃ STAWIANYCH PRZEZ MEDIA I MEDYCYNĘ
Termin: 19 października 2012
Miejsce: Łódź
Tematyka: Zaproszenie do udziału w tej interdyscyplinarnej konferencji jest kierowane do studentów oraz
doktorantów zainteresowanych problematyką społeczeństwa i kultury. Organizatorzy konferencji zachęcają
jej uczestników do podjęcia refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne:
- Komunikacja społeczna – sztuka czy technologia? Na ile współczesna komunikacja jest wciąż regulowana
na płaszczyźnie praktyki przez mechanizmy o charakterze społeczno-kulturowym, a w jakim zakresie
procesy komunikacyjne podlegają procedurom technologicznym?
- Sztuka życia czy inżynieria zdrowia? W jakim zakresie medycyna pozostaje instrumentem poprawy jakości
życia, w jakim zaś wyznacza i determinuje jego ramy?
- Kultura w zwierciadle technologii. Jak w świecie gwałtownych przemian technologicznych wygląda
sytuacja instytucji społecznych, przekonań, zwyczajów, rytuałów i wzorów kulturowych?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24 września 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://panopticum.jimdo.com/
źródło: Internet

OBLICZA CHCIWOŚCI A ŻYCIE PUBLICZNE

Termin: 23–24 października 2012
Miejsce: Kraków
OpenCode – narzędzie
Tematyka: Konferencje z cyklu Etyka i życie publiczne corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób
wspomagające proces
przeszukiwania i kodowania szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. W
danych tekstowych w
bieżącym roku organizatorzy tych spotkań proponują podjęcie debaty naukowej nad obliczami chciwości w
badaniach
życiu publicznym. Chciwość staje się bowiem szczególnie interesującym tematem w czasach
jakościowych
współczesnych – nadmiernego konsumpcjonizmu, w czasach kryzysu gospodarczego i moralnego. Trudno
oprzeć się wrażeniu, że współczesne mechanizmy rynkowe i kulturowe w pewien sposób akceptują
Jakub Niedbalski
chciwość, dążąc do jej usprawiedliwienia. Konferencja ta umożliwi zatem podjęcie rozważań na temat tego,
w jaki sposób współczesny nam świat – mediów, reklamy, polityki, kultury – odnosi się do chciwości. Czy
chciwość jest jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego? Jak funkcjonuje człowiek owładnięty chciwością w
NOWOŚCI
społeczeństwie i rodzinie?
WYDAWNICZE
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://upjp2.edu.pl/news/tpj1ifnhy8
źródło: Internet

PODSTAWY EDUKACJI – SFERA WARTOŚCI I ZASAD
Termin: 19–20 listopada 2012
Miejsce: Częstochowa
Tematyka: Podtytuł konferencji – Sfera wartości i zasad – wskazuje na zamiar przeniesienia debaty na
temat paradygmatycznej zmiany w naukach pedagogicznych na grunt filozofii edukacji, szczególnie filozofii
wartości. Tradycja kształcenia jest tradycją filozoficzną i humanistyczną, stąd też odnosi się do tworzenia
konstrukcji teoretycznych obejmujących dziś takie dyscypliny jak: psychologia, socjologia czy pedagogika.
Przede wszystkim odnosi się jednak do filozofii z jej warstwą aksjologiczną, estetyczną, etyczną i
poznawczą. Wydaje się, że dopiero w takim otoczeniu teoretycznym możliwe jest tworzenie ogólnej teorii
edukacji, bowiem tylko tak szeroki kontekst pozwala na zarysowanie wizji edukacji, które mają szansę lec u
Brosnan Caragh, Turner
Bryan S. (2012) Handbook of podstaw społecznie akceptowanych filozofii rozwoju podmiotu, kształtowania jego tożsamości.
the Sociology of Medical
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2012
Education. Routledge.
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wp.ajd.czest.pl/zpoimb/index.php?page=vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa
źródło: Internet

ARACHNOFOBIA – METAFORYCZNE ODSŁONY KOBIECYCH LĘKÓW

Jeffreys Elaine (2012)
Prostitution Scandals in
China. Policing, Media and
Society. Routledge.

Termin: 4–5 grudnia 2012
Miejsce: Grabianów k/Siedlec
Tematyka: Używając określenia arachnofobia, organizatorzy konferencji zwracają uwagę jego znaczenie
metaforyczne, związane z mityczną prządką, twórczynią – Arachne. Pająk pojawia się także jako metafora
kobiecej aktywności u Zygmunta Freuda. Tematem tego interdyscyplinarnego spotkania staje się zatem
obszar wszelakich kobiecych lęków, szczególnie zaś tych związanych z twórczością, tworzeniem,
aktywnością i niezależnością.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2012
Opłata konferencyjna: 200 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uph.edu.pl/index.php/pl/najblizsze-wydarzenia/2064-seminarium-naukowe-qarachnofobia--metaforyczne-odsonykobiecych-lkowq-4-5-grudnia-2012.html
źródło: Internet

KOLEKCJA O FIKCJI: O MISTYFIKACJI W SZTUCE

Kaźmierska Kaja (2012)
Biography and Memory: The
Generational Experience of
the Shoah Survivors.
Academic Studies Press.

Termin: 6–7 grudnia 2012
Miejsce: Toruń
Tematyka: W naszych czasach – kiedy sztuka daleko wykroczyła poza tradycyjne granice malarstwa,
rzeźby, rysunku – mistyfikacja i posługiwanie się fikcją stało się dla artystów wyjątkowo wdzięczną metodą
postępowania, procedurą twórczą. W ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci niejednokrotnie wykorzystywano ją
dla tworzenia specyficznej narracji dzieł, najczęściej rozbudowanych przestrzennie i czasowo. Tym właśnie
zagadnieniom organizatorzy konferencji chcieliby poświęcić uwagę, kierując zaproszenie do wzięcia udziału
we wspólnych rozważaniach na temat fikcji w sztuce do artystów oraz teoretyków, krytyków, historyków
sztuki, kuratorów wystaw. Zbierze się w ten sposób swego rodzaju kolekcja fikcji, której obiektami byłyby
wystąpienia i prezentacje, a którego zakres merytoryczny wytyczałoby zagadnienie mistyfikacji i
wykorzystywania fikcji jako procedury artystycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2012
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kulturoznawstwo.umk.pl/component/content/article/40-konferencje/199-kolekcja-fikcji-o-mistyfikacji-w-sztuce.html
źródło: Internet

ETHNOGRAPHIC HORIZONS IN TIMES OF TURBULENCE
Date: August 29–31, 2012
Site: Liverpool, UK
Topics: In particular, this conference seeks to bring together academics and researchers in the social and
management sciences using ethnography. The goal of this conference is to address its main theme –
Current Developments in Ethnographic Research – from a variety of interdisciplinary perspectives.
Deadline for Abstracts: July 30, 2012
Registration fee: 235–345 GBP
For further information, please visit:
http://www.liv.ac.uk/management/conferences/ethnography-conference/about/
source: Internet

TALK, ACTION, INTERACTION
Date: October 3–5, 2012
Site: Lodz, Poland
Topics: The aim of the conference is to provide a multilingual, international platform for exploration and
exchange of research findings, perspectives, and experience in the field of discourse and conversation
analysis across communicative and cultural contexts. The event will bring together academics, researchers,
practitioners, and students concerned with the analysis of language in use. Special emphasis will be given
to empirical research on manifestation of mental representations in interaction.
We would like to briefly remind Deadline for Abstracts: June 15, 2012
you that the 29th Qualitative Registration fee: 400–500 PLN (120–150 EUR)
Analysis Conference
For further information, please visit:
Manderson Lenore (2012)
Technologies of Sexuality,
Identity and Sexual Health.
Routledge.

Cultures of Narrative /
Narratives of Culture
will be held in Canada, June
20‒22, 2012
Find more details on:
http://www.qualitatives.ca/
Home

http://www.filolog.uni.lodz.pl/action/readarticle.php?article_id=1
source: Internet

‘POST’-URBANITY:
REFLECTING ON CULTURAL AND SOCIAL CHANGE IN URBAN SPACES

Date: October 4–5, 2012
Site: Klaipeda, Lithuania
Conflict, Cooperation and
Transformation in Everyday Topics: The ‘Post’-Urbanity conference invites participants to discuss issues of post-urbanity from the
Life
perspective of sociology, philosophy and cultural studies, especially in terms of theoretical overviews,
The 2012 EU SSSI
empirical research and/or case studies of recent developments in urban spaces and their social implications
conference will be held in The
Netherlands, July 4–6, 2012 globally.
Deadline for Abstracts: July 1, 2012
Find more details on:
http://www.esl.eur.nl/
Registration fee: 15–35 EUR
interaction
For further information, please visit:
http://postinurban.wordpress.com/
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

source: Internet

VICTIMS OF TERRORISM – MULTIDISCIPLINARY APPROACHES

Date: November 16, 2012
Site: St Andrews, UK
Topics: Contributions that address the following issue areas are warmly invited:
- Victim’s rights;
- Comparative treatment of victims of terrorism;
- Victims organizations;
- Politicization of victims;
- Secondary victimization;
- Victims of terrorism as victims of crime;
CURIOSITY AND
- International approaches to peace and reconciliation;
SERENDIPITY
A CONFERENCE ON
- Victims support online;
QUALITATIVE METHODS IN - Disengagement from the victim industry;
THE SOCIAL SCIENCES
- The victim/offender consideration;
will be held in Sweden,
- Victims of Terrorism and the Police.
September 20–21, 2012
Deadline for Abstracts: July 1, 2012
Find more details on:
http://
Registration fee: 50–150 GBP
www.esamidterm2012.se/
For further information, please visit:
http://victimsofterrorism.co.uk/
source: Internet

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Zapraszamy Państwa 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

