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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym, za
pośrednictwem którego przekazujemy najbardziej aktualne informacje dotyczące wydarzeń z kręgu nauk
jakościowych w kraju i na świecie.
Jednocześnie przypominamy, że już na przełomie listopada i grudnia ukaże się ostatni tegoroczny numer
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
Cultural Studies, Critical Methodologies
Special Issue: Critical Arts-Based Inquiry
The Pedagogy and Performance of a Radical Ethical Aesthetic

OD REDAKCJI
W stronę socjologii
ciała
Anna Kacperczyk
Dominika Byczkowska

ARTYKUŁY

This special issue seeks contributions of critical arts-based research manuscripts. Of special interest are
contributions that employ cacophony, bricolage, collage and performance. Poetry, short story, photography,
visual arts, scripts and narrative accounts of ephemeral research-arts are expected. Contributors are
encouraged to explore issues of research ethics in arts-based inquiry, indigenous arts-in-research, and offer
resistance strategies against the cultural paradigms that dominate social science research. The goal is to
produce a collection of arts-based research articles that deliberately and openly seek to provoke, to
motivate, or to advance people’s pedagogy and progressive political agenda.
Deadline for Papers: December 31, 2012
For further information, please visit:
http://www.nova.edu/ssss/QR/cscm2.pdf
source: Internet

Ciało jako przedmiot badań
socjologicznych – dylematy,
pominięcia, możliwości

Družboslovne Razprave
Special Issue: LGBT

Honorata Jakubowska
Badacz i jego ciało w
procesie zbierania i
analizowania danych – na
przykładzie badań nad
społecznym światem
wspinaczki

This special issue of Družboslovne Razprave (Social Sciences Debates) will take a look at the state of the
art and the lessons learned from those who are conducting scientific research into LGBT issues, particularly
– but not limited to – homophobia and homophobic (physical, verbal, symbolic, sexual) violence. The
Journal is seeking qualitative and/or quantitative research (analysis) based papers.
Deadline for Abstracts: December 1, 2012
Deadline for Papers: April 15, 2013
For further information, please visit:
http://druzboslovnerazprave.org/en/call-for-papers/

Anna Kacperczyk
"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
Dominika Byczkowska
Ciało – podstawowe
narzędzie pracy. Rola ciała
w procesie negocjowania
tożsamości pracownic
agencji towarzyskich

source: Internet

42nd GESIS SPRING SEMINAR
A S P E C T S O F S T A T I S T I C AL M O D E L I N G W I T H S U R V E Y D AT A
The Spring Seminar is a training course for social scientists interested in advanced techniques of data
analysis and in the application of these techniques to data. The seminar comprises lectures, exercises and
practical work using personal computers. While in the lectures the logic of models and the corresponding
analysis strategies will be explained, during the exercises and in the practical work the participants are given
the opportunity to apply these methods to data. The seminar covers three modules of one week each, to
some extent basing on each other. The courses can be booked either separately or as a block.
Each Spring Seminar course is limited to 28 participants. Applications will be processed
by application date.
Date: February 25 – March 15, 2013
Site: Cologne, Germany
Participation fee: 200–300 EUR (for each course week)
For further information, please visit:
http://www.gesis.org/veranstaltungen/gesis-spring-seminar/programme-2013/
source: Internet

Magdalena Wojciechowska

WORKSHOP
Doświadczanie własnej
cielesności przez biorców
kończyny – socjologiczne
studium
zrekonstruowanego ciała

DEVELOPING METHODS FOR THE MICROANALYSIS OF ONLINE DATA

Agata Dziuban

There are 25 places available for this workshop.

Although computer-mediated communication (CMC) has been studied extensively for the last three
decades, few researchers have explicitly addressed methodological issues in this field, particularly at the
level of microanalysis – the intensive study of language use typically found in traditions such as
conversation analysis, discursive psychology and discourse analysis. In this workshop the relevance of
Katarzyna Kowal
mediated context to the qualitative microanalysis of online data will be discussed. Participants are asked to
bring their own online data (in English translation) so that these can be used as input for the small group
Ja zapisane na skórze.
work. Groups will collaboratively analyze data (data session) and/or discuss the theme in the context of
Tatuowanie ciała jako praca
participants’ own research projects and plans. Each workshop session will end with brief presentations of
tożsamościowa w
the methodological considerations or findings of each small group. In addition to the thematic sessions, a
indywidualizującym się
społeczeństwie polskim
demonstration will be given on the use of Atlas.ti software for analyzing online data.

Body art – ciało, sztuka,
technologia. Od ciała
ułomnego do
bezawaryjnego humanoida

Date: January 9–10, 2013
Site: Nijmegen, the Netherlands
Participation fee: no participation fee
For further information, please visit:
http://web.utk.edu/~tpaulus/WorkshopDEF.pdf

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)
Piotr Sorokowski
Odpowiedź na polemikę,
czyli więcej na temat
publikacji w języku
angielskim w zagranicznych
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

source: Internet

JOB OPPORTUNITY
UNIVERSITY OF AMSTERDAM
The Department of Sociology and Anthropology at the Universiteit van Amsterdam announces an opening
for five assistant/associate professors in Sociology for 38 hours per week (1 fte).
Deadline for Applications: December 3, 2012
For further information, please visit:
http://aissr.uva.nl/news-events/news/news/content/folder/2012/10/now-hiring-five-assistant--associate-professors-insociology.html
source: Internet

III EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Przypominamy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił 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

KONFERENCJE
EYETRACKING W BADANIACH SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
TEORIA – METODA – APLIKACJA
Termin: 30 listopada 2012
Miejsce: Lublin
Tematyka: Ta jednodniowa konferencja podzielona została na sesje o charakterze teoretycznopoznawczym oraz aplikacyjnym. Ostatnia część konferencji przyjmie formę warsztatową, podczas której
można będzie obejrzeć Laboratorium Psycho-Neuro-Fizjologiczne i Studio High Definition KUL. Efektem
konferencji będzie powołanie do życia forum eyetrackingowego w Internecie – jako panelu wymiany
doświadczeń osób zaangażowanych w badania eyetrackingowe w Polsce.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 listopada 2012
Opłata konferencyjna: 50–100 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjaet.neurodevice.pl/
źródło: Internet

CYWILIZACJE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ
(NIE)ŁAD A (OD)BUDOWA CYWILIZACJI

Termin: 12–13 grudnia 2012
Miejsce: Wrocław
Ariès Philippe (2010)
Tematyka: Przemierzając obszary poznawcze tematyki cywilizacyjnej, organizatorzy konferencji proponują
Historia dzieciństwa.
Dziecko i rodzina w czasach koncentrację na aktualności pojęcia (nie)ładu wobec stanu rzeczywistości oraz podjęcie dyskusji nad
ancien régime’u. Przełożyła perspektywą (od)budowy porządku cywilizacyjnego. Zachęcają również do zastanowienia się, czy umożliwia
Maryna Ochab. Warszawa: on lepsze poznanie współczesnych tendencji makropoziomowych, błądzących między zużywaniem się
Wydawnictwo Aletheia
ładów narodowych, żywiołową globalizacją a zakusami imperialistycznymi i neokolonialnymi aktorów na
globalnej szachownicy.
Michał Lesiak
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2012
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
NOWOŚCI
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

WYDAWNICZE

http://portalsocjologa.pl/Cywilizacje2012/?doing_wp_cron=1352578337.2178258895874023437500
źródło: Internet

DIALOG W RODZINIE

Brooks Thom (2012)
Punishment. Routledge.

Termin: 16 stycznia 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: Celem konferencji jest prezentacja dialogu otwartego jako metody skutecznej komunikacji w
rodzinie. Podczas sesji zaprezentowane zostaną również dotychczasowe kierunki rozwoju oraz stan
systemu mediacji rodzinnej w Polsce. Organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań
koncentrujących się na następujących obszarach tematycznych:
- komunikacja w podsystemach rodzinnych;
- komunikacja transgeneracyjna;
- komunikacja międzykulturowa;
- komunikacja zapośredniczona przez nowoczesne media;
- metodologiczne aspekty badań nad komunikacją;
- mediacje rodzinne;
- dialog otwarty.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2012
Opłata konferencyjna: 100–200 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://dialogwrodzinie.pl/
źródło: Internet

PORTRET KOBIETY

Goldberg Abbie E., Allen
Katherine R., eds., (2012)
LGBT-Parent Families.
Innovations in Research and
Implications for Practice.
Springer.

Termin: 1 marca 2013
Miejsce: Poznań
Tematyka: Celem tej konferencji jest szerzenie samoświadomości kobiet oraz koncentracja na roli kobiet
we współczesnym świecie. Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia refleksji
wpisujących się w tematykę tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia i przyjrzenie się kobiecie oraz
kobiecości z perspektywy socjologicznej, psychologicznej, prawnej i medycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2013
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://poznan.pssiap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=46
źródło: Internet

TROPY LITERATURY I KULTURY POPULARNEJ
MIĘDZY POWTÓRZENIEM A NOWOŚCIĄ
Termin: 10–11 kwietnia 2013
Miejsce: Olsztyn
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do wnikliwego przyjrzenia się kreacjom
urynkowionym – produktom popkultury (między innymi gatunkom, zjawiskom, tematom, fabułom, postaciom,
figurom znaczenia) przez pryzmat estetyki. Celem tego interdyscyplinarnego spotkania jest bowiem
tropienie śladów obecności popkultury w szeroko rozumianym uniwersum kulturowym oraz sposobów
zawłaszczania przez nią „cudzych” obszarów. Zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji jest kierowane
do literaturoznawców, kulturoznawców, medioznawców, socjologów, filozofów oraz przedstawicieli innych
dyscyplin naukowych zainteresowanych powyższymi problemami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2013
Opłata konferencyjna: 250–400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=1015&Itemid=23
źródło: Internet

Konecki Krzysztof T. (2012)
Czy ciało jest świątynią
duszy? Współczesna praktyka
jogi jako fenomen
psychospołeczny. Difin.

W STULECIE URODZIN PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
Termin: 18–19 kwietnia 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Jan Szczepański był jednym z najwybitniejszych polskich socjologów, przewodniczącym
Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i
rektorem Uniwersytetu Łódzkiego, w którym pracował od momentu jego założenia w 1945 roku. Celem
konferencji jest ukazanie współczesnych podejść do problemów, którymi Profesor zajmował się w trakcie
swojej kariery naukowej, i którym poświęcił swoje najważniejsze książki:
- rola socjologii i socjologów we współczesnym świecie;
- rola wiedzy i edukacji we współczesnym świecie;
- metody badań społecznych;
- indywidualność i relacje jednostka–społeczeństwo;
- społeczne problemy konsumpcji;
- zmiany społeczne i rozwój społeczny w kontekście procesów industrializacji, dezindustrializacji i
reindustrializacji.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uni.lodz.pl/nauka/konferencje
źródło: Internet

Maguire Joseph (2012)
Reflections on Process
Sociology and Sport.
Routledge.

PRACA TYMCZASOWA – DROGA DO KARIERY CZY ŚLEPY ZAUŁEK?
Termin: 13 maja 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Tematem konferencji jest problematyka pracy tymczasowej jako jednej z elastycznych form
zatrudniania pracowników. Jest to relatywnie nowa forma zatrudnienia (regulowana ustawowo od 2003 r.),
będąca odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego, elastycznego rynku pracy. Stosowanie tej formy
zatrudnienia rodzi pytania, w jakim stopniu wpływa ona na procesy rozwoju zawodowego i karierę
pracowników tymczasowych, czy chroni przed bezrobociem, jakie są możliwości wykorzystania
pracowników tymczasowych w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach. Ważną kwestią staje się także
diagnoza i ocena potencjalnych zagrożeń związanych z rozwojem tej elastycznej formy zatrudnienia.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uni.lodz.pl/nauka/konferencje
źródło: Internet

HUMANIZACJA PRACY W SPOŁECZEŃSTWACH
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII I ELASTYCZNYCH FORM PRACY
Miller Robert, ed., (2012) The
Evolution of European
Identities. Palgrave Macmillan.

Termin: 5–7 czerwca 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Głównym celem konferencji jest wymiana poglądów naukowych i doświadczeń badawczych,
związanych z jednej strony z dotychczasowymi problemami odnoszącymi się do procesów humanizowania
pracy i stosunków pracy, z drugiej zaś z wyzwaniami, z jakimi muszą zmierzyć się instytucje i osoby
wprowadzające programy i działania humanizujące. Owe wiodące wyzwania, przed którymi staje
współczesna idea i przyszłość humanizacji pracy, to zarówno nowoczesne technologie (w tym technologie
informatyczne), stosowane w przemyśle czy w usługach, jak też elastyczne formy pracy i elastyczne formy
zatrudniania pracowników.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2012
Opłata konferencyjna: 300–500 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/konferencje.html
źródło: Internet

NOWY ŁAD? DYNAMIKA STRUKTUR WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW
Minuchin Salvador (2012)
Families and Family Therapy.
Routledge.

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

Termin: 21–23 października 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Konferencja jest organizowana z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej Profesor Wielisławy
Warzywody-Kruszyńskiej, Dyrektora Instytutu Socjologii i Kierownika Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy
Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka konferencji nawiązuje do obserwowanych w ostatnich
dekadach zmian w obrębie struktury społecznej, stanowiących wyzwanie dla współczesnych nauk
społecznych. W centrum zainteresowania organizatorzy konferencji proponują umieścić problematykę
szeroko rozumianych przekształceń struktury społecznej, ich skutków dla funkcjonowania jednostek, grup,
rodzin i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie towarzyszącym im zagrożeniom społecznym.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uni.lodz.pl/nauka/konferencje
źródło: Internet

FREUD, A CENTURY AFTER TOTEM AND TABOO
Date: March 13–14, 2013
Site: Lisbon, Portugal
Topics: This interdisciplinary meeting intends to bring together anthropologists and scholars in related
disciplines whose research focuses on anthropology, culture and cognition. Papers are invited on issues
related to any of the following themes:
- Freud and Anthropology;
- Freud and Religion: biological and social drives;
- Anthropology and Psychology today: cross-cultural studies;
- Culture, Cognition and Language;
- Culture, Cognition and Personality;
- Transcultural Psychiatry;
- Cognition, Emotions and Culture;
- Behavior, Culture, Sex and Aggression;
- Kinship, Sex and Cognition;
- Memory, Trauma and Ritual;
- Development and Youth Education.
Deadline for Abstracts: November 20, 2012
Registration fee: no registration fee
For further information, please visit:
http://totemandtaboo2013.wordpress.com/call-for-papers-and-posters/
source: Internet

CONTEMPHOTO’ 13
THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY
Date: June 12–14, 2013
Site: Istanbul, Turkey
Topics: A key theme of this conference is the relationship between photography and urban change – how
photography contributes to the production of urban space, documents the emergent morphologies of urban
development and refers to broader shifts in the visual economy of the city. All contributions exploring the
role of photography in the mediation of the relationship between urban form and social value are cordially
invited.
Deadline for Abstracts: January 24, 2013
Registration fee: 150–250 EUR
For further information, please visit:
http://www.contemphotoconference.org/
source: Internet

CHILDREN AND CHILDHOODS CONFERENCE
Date: July 8, 2013
Site: Ipswich, UK
Topics: This conference welcomes a broad range of papers from a variety of disciplines reflecting the
interdisciplinary nature of contemporary childhood studies. The organizers are particularly interested in
papers which interrogate traditional orthodoxies of research with children and young people and topics
possibly related, but not restricted, to the following themes:
- Early Childhood Studies;
- Youth and Transitions;
- Methodologies;
- Identity, Culture and Belonging;
- Health, Embodiment and Wellbeing;
- Education;
- Media, Technology and Digital Childhoods;
- Rights, Advocacy and Participation.
Deadline for Abstracts: February 22, 2013
For further information, please visit:
http://www.ucs.ac.uk/SchoolsAndNetwork/UCSSchools/SchoolofAppliedSocialSciences/Conferences.aspx
source: Internet

ECAH 2013
CONNECTEDNESS, IDENTITY AND ALIENATION
Date: July 18–21, 2013
Site: Brighton, UK
Topics: The Inaugural European Conference on Arts and Humanities offers a true celebration of
interdisciplinary study in a stimulating scholarly environment, and in the wonderful physical and cultural
surroundings of the Southeast of England. This international research conference will bring together
university scholars working throughout Europe and beyond to share ideas and forge working relationships
with each other over a stimulating, challenging, and long weekend. The 2013 conference theme is
Connectedness, Identity and Alienation and the organizers hope that this will encourage and inspire exciting
new research avenues, and further encourage academic and personal encounters and exchanges across
national, religious, cultural and disciplinary divides.
Deadline for Abstracts: March 1, 2013
Registration fee: 300–450 GBP
For further information, please visit:
http://ecah.iafor.org/
source: Internet

HEARING LANDSCAPE CRITICALLY
Date: September 9–11, 2013
Site: Stellenbosch, South Africa
Topics: Landscapes are divided and dissonant sites of private and collective being. They bear traces of
present, past and future ambitions, injustices, and interventions. And yet, their grammars and sounds,
whether intimate, commodified or instrumentalized, push at the limits of theory and representation and
simultaneously construct systems of aesthetic, ideological, historical and political appropriation. The
following themes are envisaged as central concerns of this conference:
- Spaces and sounds of power and politics: interpreting reservation, academy, capital, legitimation;
- Spaces and sounds of contestation: how landscapes suture and structure struggles of class, nationality,
education, and race;
- Philosophical approaches to the spaces of sound: transcendental metaphors, the nature/culture debate,
ontologies and epistemologies, non-representational theories of musical and social space;
- Spaces and sounds of transformation/devastation: “junk space,” inter-state freeways, sprawling suburbs,
shopping malls, non-places;
- Landscape as utopia, dystopia or heterotopia;
- Urban landscapes, or landscapes that confound simple urban/rural divides.
Deadline for Abstracts: January 18, 2013
For further information, please visit:
http://musiclandscapeconference.wordpress.com/
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

