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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym, za
pośrednictwem którego przekazujemy informacje odnoszące się do najbardziej aktualnych wydarzeń
związanych z naukami jakościowymi w kraju i na świecie.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
Journal of Organizational Ethnography
Special Issue: New Forms of Organizational Ethnography

OD REDAKCJI
W stronę socjologii
ciała
Anna Kacperczyk
Dominika Byczkowska

Some ethnographic researchers have suggested updating their research methodology through the use of
writings, photographs, films and even the latest social media, like Skype and e-mail exchanges; still others
have proposed developing multi-sited ethnography in claiming that ethnography is not restricted to case
studies. This special issue will explore a number of new forms of organizational ethnography. Contributors
are encouraged to address their ethnographic experiences in unusual settings and pluralistic contexts, such
as artistic scenes, non-profit organizations, virtual communities, sports teams, and so on. The aim of this
special issue is also to examine new ways of collecting and analyzing ethnographic data. New forms of
organizational ethnography must reassess the myriad ways of presenting and disseminating research
results in academia and/or various forums.
Deadline for Submission: November 30, 2012
For further information, please visit:
http://www.egosnet.org/jart/prj3/egos/data/uploads/downloads/CallforPapersFlyingPages/CfP_OE_New-forms.pdf
source: Internet

ARTYKUŁY
Ciało jako przedmiot badań
socjologicznych – dylematy,
pominięcia, możliwości
Honorata Jakubowska
Badacz i jego ciało w
procesie zbierania i
analizowania danych – na
przykładzie badań nad
społecznym światem
wspinaczki
Anna Kacperczyk

British Journal of Sociology of Education
Special Issue: Educational Inclusion
This special issue brings together cutting-edge articles on educational inclusion and social justice. It will be
published in 2014. Almost five years on from the onset of the global financial and economic crisis, this
special issue offers an opportune moment for reflection on the role of education in the pursuit of social
inclusion and social justice. Government policy responses have varied in terms of their intensity and timing,
but in general there is a strong emphasis on austerity measures, i.e. social spending cuts and related rising
unemployment, and growing economic uncertainty. High quality theoretical and empirical articles are sought
which explore these markers of identity and social division in national and international contexts, and those
which scrutinize practical, policy and pedagogical approaches to inclusion from a critical sociological
perspective.
Deadline for Submission: January 1, 2013
For further information, please visit:
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/cbsecfp.pdf

"Ciało świątynią duszy",
czyli o procesie budowania
tożsamości praktykującego
hatha-jogę. Konstruowanie
prywatnej quasi-religii
Krzysztof T. Konecki
"Ciało to mój największy
nauczyciel". Interakcje z
własnym ciałem w pracy
tancerza

source: Internet

III EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłasza konkurs na najlepszy foto-esej/foto-reportaż socjologiczny
poświęcony problematyce badania kultur i subkultur. W konkursie może wziąć udział każdy socjolog lub
przedstawiciel nauk pokrewnych (także student) prowadzący aktualnie badania jakościowe i wykorzystujący
w nich dane wizualne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2012
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php
źródło: Internet

Dominika Byczkowska

XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY
Ciało – podstawowe
narzędzie pracy. Rola ciała
w procesie negocjowania
tożsamości pracownic
agencji towarzyskich
Magdalena Wojciechowska
Doświadczanie własnej
cielesności przez biorców
kończyny – socjologiczne
studium
zrekonstruowanego ciała
Katarzyna Kowal

CO PO KRYZYSIE?
Organizatorzy XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego serdecznie zapraszają do wspólnego
poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Co po kryzysie?”. Uczestnicy Zjazdu będą mogli podjąć dyskusję na
temat tego, jaki ma być obraz przyszłego ładu społecznego i na czym ma się opierać model pokryzysowego
porządku. Rzecz jasna problematyka Zjazdu, sformułowana w hasłowym pytaniu, jest tylko pretekstem do
szerszych uogólnień dotyczących kondycji socjologii i jej obszarów oraz metod badawczych.
Termin: 11–14 września 2013
Miejsce: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny
Zgłaszanie grup tematycznych: do 31 października 2012
Więcej informacji na temat Zjazdu na stronie internetowej:
http://15zjazd.whus.pl/xv-zjazd-pts
źródło: Internet

Ja zapisane na skórze.
Tatuowanie ciała jako praca
tożsamościowa w
indywidualizującym się
społeczeństwie polskim
Agata Dziuban
Body art – ciało, sztuka,
technologia. Od ciała
ułomnego do
bezawaryjnego humanoida
Izabela Franckiewicz-Olczak
Ciała osobliwe w
przestrzeni freak/talk show
Maja BrzozowskaBrywczyńska

POLEMIKI
Polemika z tekstem:
Selektywna analiza
problemu publikacji
humanistów i
przedstawicieli nauk
społecznych w języku
angielskim (Wagner 2012)

KONFERENCJE
CZY WSZYSTKO JUŻ BYŁO?
MIĘDZY REPETYCJĄ A NOWOŚCIĄ W SZTUKACH WIZUALNYCH
Termin: 15‒16 listopada 2012
Miejsce: Poznań
Tematyka: Czy możliwe jest powstanie dzieła całkowicie samoistnego, oderwanego od tradycji
obrazowania? Dziś artystyczne strategie opierają się często na przekształcaniu tego, co już powstało. Czy
jednak nowa jakość we współczesnej kulturze wizualnej pełnej kopii, cytatów, zapożyczeń jest możliwa?
Gdzie przebiega lub powinna przebiegać granica artystycznej inspiracji? Czy artysta ma prawo do
kopiowania czyichś dzieł i co wynika z takiej taktyki? Kategoria nowości oraz oryginalności, kluczowa w XX
wieku, obecnie bywa kwestionowana. Posługiwanie się w sztuce strategiami opartymi na powtórzeniach
budzi wiele pytań i wątpliwości, do rozważań na którymi zachęcają organizatorzy tej konferencji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/ogolnopolska-konferencja-naukowa-czy-wszystko-ju-byo-midzy-repetycj-anowoci-w-sztukach-wizualnych
źródło: Internet

ZABAWKA ‒ CZY TYLKO DLA DZIECI?
GRY I ZABAWY W KULTURACH ŚWIATA

Termin: 17‒18 listopada 2012
Miejsce: Kraków
Tematyka: Celem konferencji jest postawienie pytania o znaczenie zabawek oraz gier w najszerszym
rozumieniu tego słowa, oraz próba znalezienia odpowiedzi na nie. Organizatorzy konferencji proponują
przedstawienie motywu zabawki w ujęciu interdyscyplinarnym, poruszając się na pograniczu wielu dziedzin
Piotr Sorokowski
(kulturoznawstwa, socjologii, psychologii, filozofii). Zabawka nie jest bowiem jedynie przedmiotem, ale ‒
podobnie jak zabawa i gra ‒ ogrywa znaczącą rolę dla danej kultury.
Odpowiedź na polemikę,
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2012
czyli więcej na temat
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
publikacji w języku
angielskim w zagranicznych Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
czasopismach przez
polskich specjalistów nauk
społecznych i
humanistycznych
Izabela Wagner
Gorzkie żale, czyli
autorefleksja zawodowa
Sławomir Magala

RECENZJE
Szkuta Katarzyna (2010)
Wytwarzanie poczucia
normalności w rozmowie
codziennej. Studium
socjologiczne. Warszawa:
Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego
Paweł Tomanek
Ariès Philippe (2010)
Historia dzieciństwa.
Dziecko i rodzina w czasach
ancien régime’u. Przełożyła
Maryna Ochab. Warszawa:
Wydawnictwo Aletheia
Michał Lesiak

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

http://www.facebook.com/KonferencjaGryIZabawki/info

źródło: Internet

MECHANIZM OBIETNIC
KAMPANIE I SYSTEMY WYBORCZE NA ŚWIECIE
Termin: 21‒22 listopada 2012
Miejsce: Łódź
Tematyka: Tematyka konferencji dotyczy zagadnień prowadzenia kampanii wyborczych, wykorzystywania
technik komunikacyjnych oraz narzędzi marketingu politycznego, obejmując także systemowe
uwarunkowania procesu wyborczego i różnorodność istniejących na świecie systemów oraz formuł
wyborczych. Jej celem jest podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania wyborów jako podstawowego
elementu demokracji we współczesnym świecie oraz analiza mechanizmów zachodzących w relacjach
pomiędzy politykami a wyborcami, zwłaszcza w okresie przedwyborczym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2012
Opłata konferencyjna: 70 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://politolodzy.uni.lodz.pl/index.php/konferencje/38-mechanizmy-obietnic-kampanie-i-systemy-wyborcze-na-swiecie
źródło: Internet

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ‒ PRZESTRZEŃ LOKALNEGO
SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, BIZNESU I POLITYKI
Termin: 21‒22 listopada 2012
Miejsce: Opole
Tematyka: Uzasadnienie organizacji konferencji poświęconej zagadnieniu odpowiedzialności wynika
między innymi z nurtu socjologii codzienności, który podkreśla nowe obszary tej dziedziny ‒ niezwykle
ważne i konstytuujące świat społeczny, niemniej mające charakter tak zwanych oczywistości. Konferencja
jest przeznaczona dla ludzi ze świata nauki, prowadzących badania dotyczące odpowiedzialności w różnych
zakresach nauk społecznych – socjologii, naukach o polityce, ekonomii i zarządzaniu, antropologii
kulturowej ‒ oraz dla praktyków implementujących odpowiedzialność w swoich instytucjach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2012
Opłata konferencyjna: 250‒300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://socjologia.uni.opole.pl/show.php?id=172&lang=pl
źródło: Internet

RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM
MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ?

Elliott Anthony (2012)
Reinvention. Routledge.

Termin: 22 listopada 2012
Miejsce: Toruń
Tematyka: Skuteczność resocjalizacji w środowisku otwartym ma wiele twarzy. Można ją rozpatrywać w
różnorodnych aspektach: psychologicznym, socjologicznym, historycznym, jurydycznym, moralnym,
pedagogicznym, politycznym, prakseologicznym i w wielu innych. Organizatorzy tej konferencji zachęcają jej
uczestników do podjęcia rozważań nad zagadnieniami wpisującymi się w następujące obszary problemowe:
- Diagnoza problemów społecznych;
- Nowe wyzwania i przestrzenie w profilaktyce i resocjalizacji;
- Instytucje profilaktyczne i resocjalizacyjne w środowisku otwartym;
- Kuratela sądowa;
- Praca socjalna w resocjalizacji wspierającej w środowisku otwartym;
- Profilaktyka i resocjalizacja w środowisku szkolnym;
- Religia w resocjalizacji;
- Efektywność programów i projektów profilaktycznych i resocjalizacyjnych w środowisku otwartym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2012
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.pedagogika.umk.pl/stara_strona_WNP/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=123
źródło: Internet

CTHULHU NA PREZYDENTA
MIĘDZY WŁADZĄ A POPKULTURĄ

Furlong Andy (2012) Youth
Studies. Routledge.

Termin: 24‒25 listopada 2012
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Zaproszenie do udziału w tej interdyscyplinarnej konferencji jest kierowane do studentów i
doktorantów, którzy chcieliby podjąć wspólne rozważania nad relacjami między kulturą popularną ostatnich
lat a władzą, polityką i ideologią. Zakres tematyczny konferencji będzie obejmował następujące problemy:
- Wizerunek władzy w popkulturze;
- Ideologie w popkulturze;
- Światopogląd mediów;
- Władza nad popkulturą;
- Popkultura przeciwko władzy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 października 2012
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://tricksterzy.wordpress.com/
źródło: Internet

POWROTY PODMIOTU
FENOMENOLOGIA A HUMANISTYKA WSPÓŁCZESNA

Jemielniak Dariusz, red.,
(2012) Badania Jakościowe.
Tom 1 i 2. Wydawnictwo
Naukowe PWN.

Tester Keith (2012) Panic.
Routledge.

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

Termin: 30 listopada ‒ 1 grudnia 2012
Miejsce: Warszawa
Tematyka: W tym roku organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do dyskusji nad statusem
podmiotowości, która nie będzie unikała rewizji i przeformułowań klasycznych koncepcji. Nicią przewodnią
stanie się oczywiście perspektywa fenomenologiczna – tradycja filozoficzna, która uczyniła najwięcej, by
pokazać nowe oblicza podmiotowości w wieku XX. Chcąc zachować jednolitość programową konferencji,
organizatorzy zachęcają do nadsyłania zgłoszeń, które uwzględniać będą następujące, przykładowe pola
tematyczne:
- Współczesne Cogito – między „myślę” a „jestem”;
- Podmiot doświadczenia erotycznego i erotyczne doświadczenie podmiotu;
- Podmiot afektywny i doświadczenie źródłowe;
- Struktura podmiotowości wobec doświadczenia intersubiektywności;
- Podmiot ucieleśniony a podmiot myślący;
- Świadomość i nieświadomość podmiotu;
- Podmiot wobec transcendencji – doświadczenie religijne i problem podmiotowości;
- Podmiot w doświadczeniu estetycznym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2012
Opłata konferencyjna: 60 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/Powroty-podmiotu-XII-Konferencja-Polskiego-TowarzystwaFenomenologicznego.pdf
źródło: Internet

WIRTUALNE TARGOWISKO
O REKLAMIE, MARKETINGU I PROMOWANIU SIĘ W INTERNECIE
Termin: 5‒6 grudnia 2012
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Niniejsza konferencja ma być czwartą edycją cyklu Wyzwania Nowych Mediów. Tym razem
tematem spotkania są różnorakie zastosowania Internetu w komunikacji marketingowej, budowaniu marki i
wizerunku oraz promocji. Internet staje się bowiem przestrzenią rekrutacji pracowników i przyciągania uwagi
potencjalnych pracodawców. Jest miejscem ożywionej działalności religii, kościołów i związków
wyznaniowych. Staje się targowiskiem produktów, ale również poglądów i opinii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 listopada 2012
Opłata konferencyjna: 180 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wyzwania4.like.pl/zaproszenie-p1.html?sid=b39c3f39ad8be933e3333fd7274ba155
źródło: Internet

POWER, TIME AND AGENCY
EXPLORING THE ROLE OF CRITICAL TEMPORALITIES
Date: January 17‒18, 2013
Site: Manchester, UK
Topics: The aim of this meeting is to draw together the multi-disciplinary attempts to challenge and rethink
time in order to provide participants with the opportunity to explore potential overlaps, dissonances and
opportunities for cross-disciplinary conversation. Applications are invited from those researching the links
between time, power and agency from across the humanities and social sciences who would be interested
in thinking with the broad spectrum of critical temporalities.
Deadline for Abstracts: October 31, 2012
Registration fee: 60 GBP
For further information, please visit:
http://www.temporalbelongings.org/power-time-and-agency.html
source: Internet

CELEBRITY: EXPLORING CRITICAL ISSUES
Date: March 10‒12, 2013
Site: Lisbon, Portugal
Topics: Celebrity culture itself has long ceased to be of interest only to tabloids and merchandisers, and
celebrities themselves to the people that “consume” them. This call for papers addresses an interdisciplinary
and multicultural analysis of the phenomenon of celebrity. Organizers encourage both an in-depth criticism
of the state of contemporary culture as well as a legitimate recognition of celebrities’ cultural value.
Deadline for Abstracts: October 12, 2012
Registration fee: 285 GBP
For further information, please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/celebrity-exploring-critical-issues/call-for-papers/
source: Internet

BODY, PUBLIC HEALTH AND SOCIAL THEORY
Date: April 2‒4, 2013
Site: Copenhagen, Denmark
Topics: This conference wishes to analyze how individuals, public health interventions, media and
politicians attempt to regulate, govern, and transform human bodies, behaviors, and practices in a wide
range of fields. The aim of this conference is also to help stimulate a fruitful engagement between
sociological/anthropological analysis of the body, public health research and research conducted within
social and human sciences that focuses on public health and social theory. Papers that address the
following issues are warmly invited:
- The human body in sociological/anthropological and public health studies;
- The (bio)politics, ethics, and morality in public health;
- Welfare and the marketization of public health/the body;
- Media, politics and the body;
- The “neuro-turn” in public health science;
- New contemporary trends in medical interventions (e.g., nudging).
Deadline for Abstracts: November 1, 2012
Registration fee: 200 EUR
For further information, please visit:
http://www.mpp.cbs.dk/CBS-Fokus/Menu/CBS-strategi-Business-in-Society/Menu/Business-in-Society-platforme/Menu/PublicPrivate/Hoejreboks/Nyheder/Nyheder/Call-for-abstracts-Conference-on-Body-Public-Health-Social-Theory
source: Internet

URBAN POPCULTURES
Date: May 12‒14, 2013
Site: Prague, Czech Republic
Topics: This interdisciplinary conference aims to examine, explore and critically engage with issues related
to urban life. The project will promote the ongoing analysis of the varied creative trends and alternative
cultural movements that comprise urban pop cultures and subcultures. In particular, the conference will
encourage equally theoretical and practical debates which surround the cultural and political contexts within
which alternative urban subcultures are flourishing.
Deadline for Abstracts: November 30, 2012
Registration fee: 285 GBP
For further information, please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/cyber/urban-popcultures/call-for-papers/
source: Internet

LOOKING FORWARD: PERSPECTIVES, METHODOLOGIES, STABILITIES, REDEFINITIONS, AND
EXAMPLES
Date: May 23‒25, 2013
Site: Ottawa, Canada
Topics: This year represents the thirtieth year of continuous conference meetings. In recognition of this
anniversary, the conference is organized around the themes of stability and change in our approach to
questions of research, theory and the study of everyday life. Presentations will explore questions of
transition in methodological and theoretical approaches and how those questions influence our collection
and analysis of qualitative data.
Deadline for Abstracts: October 15, 2012
For further information, please visit:
http://www.qualitatives.ca/Home
source: Internet

The next ESA conference

Crisis, Critique and Change

will take place in the University of Turin on August 28th‒31st, 2013
Find more details on: http://www.europeansociology.org/conferences.html
Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”
Magdalena Wojciechowska

