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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością informujemy, że nowy numer naszego pisma, zamykający VIII tom „Przeglądu Socjologii
Jakościowej”, jest już dostępny na stronie internetowej PSJ!
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/volume20_pl.php

Mamy również przyjemność zakomunikować Państwu, że w związku z rosnącym zainteresowaniem
czytelników pismami „Przegląd Socjologii Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review” od
nadchodzącego roku kalendarzowego 2013 oba nasze pisma będą wydawane w formie kwartalników.
Jednocześnie polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym oraz
przypominamy, że ostatni tegoroczny numer „Qualitative Sociology Review” ukaże się na naszej stronie
internetowej już na przełomie grudnia i stycznia.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!

ARTYKUŁY
Duszący dym odpalonych
rac. O wyzwaniach w
etnografii subkultury
kibiców piłkarskich
Radosław Kossakowski
Dominik Antonowicz
Tomasz Szlendak
Interakcje pedagogiczne w
szkole gimnazjalnej
Katarzyna Kalinowska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zespół redakcyjny „Przeglądu Socjologii
Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review” życzy Państwu wielu chwil pełnych ciepła,
spokoju i radości oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2013!
CALLS FOR PAPERS
Religions
Special Issue: Religion & Globalization
This special issue aims at gathering papers in which scholars from different disciplinary backgrounds
(religious studies, anthropology, sociology, political sciences, history, political economy or others) can
explore, on an empirical basis and in clearly identified geographic, historical and cultural contexts, the
effects of religion on globalization or of globalization on religions.
Deadline for Submissions: December 31, 2012
For further information, please visit:
http://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/religion_globalization#info
source: Internet

Kolekcjonowanie kontra
szybkie konsumowanie
Piotr Siuda
Family Changes in Iranian
Kurdistan: A Mixed Methods
Study of Mangor and
Gawerk Tribes
Ahmad Mohammadpur
Juliet Corbin
Rasoul Sadeghi
Mehdi Rezaei

Qualitative Social Work
Special Issue: Ethnography ‒ Practice and Theory in Social Work Research
This special issue seeks manuscripts that use ethnography to understand, explain, or describe the complex
relationships between social workers and their constituents with a focus upon the everyday lived experience
of “doing” social work.
Deadline for Submissions: March 1, 2013
For further information, please visit:
http://qsw.sagepub.com/site/cfp/ethnography_special_issue_call.pdf
source: Internet

The Space
Issue to be published in 2013

RECENZJE
Łukasiuk Magdalena,
Jewdokimow Marcin (2012)
Niedom. Socjologiczna
monografia mieszkań
migracyjnych. Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie
Żak

The Space graduate journal is a peer-reviewed international, multilingual journal that aims at providing a
space for research dealing with the broadly defined humanities and social sciences and employing a variety
of methodological approaches. Papers encompassing the following disciplines: anthropology, art history,
cultural studies, development studies, economics, gender studies, history, literary studies, media studies,
philosophy, political science and sociology, are warmly invited.
Deadline for Submissions: March 31, 2013
For further information, please visit:
http://www.openhumanitiesalliance.org/journals/ts/announcement/view/1

Magdalena Fiternicka-Gorzko
Lubaś Marcin (2011)
Różnowiercy.
Współistnienie
międzyreligijne w
zachodniomacedońskiej
wsi. Kraków: Wydawnictwo
NOMOS
Emilia Pawłusz
Wagner Izabela (2011)
Becoming Transnational
Professional. Kariery i
mobilność polskich elit
naukowych. Warszawa:
Scholar

source: Internet

O SOCJOLOGII Z LITERATKĄ
Wystąpienie: „Wielkomiejskie style życia, czyli co nam daje socjologia codzienna”
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz kawiarnia Literatka zapraszają na kolejne
spotkanie w ramach cyklu O socjologii z Literatką. Organizatorzy tego spotkania zachęcają do wspólnego
podjęcia refleksji nad przyczynami, dla których styl życia stał się trwałym elementem codzienności.
Termin: 16 grudnia 2012, godz. 18.00
Miejsce: Wrocław, Kawiarnia Literatka
Więcej informacji na temat spotkania na stronie internetowej:
http://www.kawiarnialiteratka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:o-socjologii-z-literatk-25112012-godz1800&catid=1:latest-news&Itemid=1
źródło: 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
Genov Nikolai (2010) Global
wykorzystujący w nich dane wizualne.
Trends in Eastern Europe.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2012
Burlington, VT: Ashgate
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
Elżbieta Oknińska

http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

Wojciech Woźniak

źródło: Internet

KONFERENCJE

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

CZŁOWIEK ZALOGOWANY

Termin: 1‒3 lutego 2013
Miejsce: Kraków
Tematyka: Uczestnictwo w konferencji pozwoli na wymianę doświadczeń między naukowcami zajmującymi
się badaniem funkcjonowania człowieka w Internecie. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do podjęcia
refleksji wpisujących się w następujące obszary tematyczne:
- Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu;
- Etyczne aspekty funkcjonowania człowieka w wirtualnej rzeczywistości;
- Dziennikarstwo w Internecie;
- Marketing w sieci;
- Portale społecznościowe i technologie Web 2.0;
- Przestępstwa w sieci oraz aspekty prawne Internetu;
- Savoir-vivre w sieci;
- Wirtualna komunikacja;
- Internet jako środowisko pracy;
- Sieć jako facylitator wydarzeń społecznych i politycznych;
- Sieć a gender;
Borowik Irena, red., (2012) W
- Telemedycyna.
poszukiwaniu ciągłości i
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 grudnia 2012
zmiany. Religia w
perspektywie socjologicznej. Opłata konferencyjna: 25‒250 PLN
Nomos.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjaczlowiekzalogowany.wordpress.com/about/
źródło: Internet

INFORMACJA W ŚWIECIE CYFROWYM
TECHNOLOGIA ‒ ZARZĄDZANIE ‒ EDUKACJA

Haghseresht Arman (2012)
School ‒ a Miniature of
Society. Lambert Academic
Publishing.

Termin: 7‒8 marca 2013
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Tematyka: Organizatorzy konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia rozważań wpisujących się w
następujące obszary problemowe:
- Tworzenie i przetwarzanie informacji;
- Innowacje w technologii informacyjnej;
- Zarządzanie informacją;
- Edukacja informacyjna.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2013
Opłata konferencyjna: 280‒400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://informacjacyfrowa.wsb.edu.pl/conference.php
źródło: Internet

SOCJOLOGIA MEDYCYNY ‒ PROMOCJA ZDROWIA ‒ BIOPOLITYKA

Hickey-Moody Anna (2012)
Youth, Arts, and Education.
Routledge.

Termin: 7‒8 marca 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Organizatorzy konferencji proponują jej uczestnikom podjęcie dyskusji na tematy związane z
następującymi obszarami problemowymi:
- Zdrowie i choroba w kontekście społecznym, kulturowym, politycznym i religijnym;
- Jakość życia chorych przewlekle w perspektywie teoretycznej i praktycznej;
- Holistyczne podejście do zdrowia i choroby a kształtowanie prozdrowotnego stylu życia;
- Socjologiczne rozważania nad promocją zdrowia i dla promocji zdrowia;
- Promocja zdrowia w działaniu. Projekty na rzecz osób zdrowych oraz pacjentów;
- Postęp medycyny i wynikające z niego konsekwencje;
- Etyka/etos we współczesnej medycynie;
- Biopolityka i gender;
- Ciało, populacja, publiczność – różnorodność konfiguracji w perspektywie biopolityki;
- Biopolityka – dominujące dyskursy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 stycznia 2013
Opłata konferencyjna: 100‒450 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.skn-promocjizdrowia.eu/images/dzialalnosc/komunikat1.pdf
źródło: Internet

WWW.CZŁOWIEK W CYBERPRZESTRZENI

Kasperek Andrzej (2012)
Wolność spod znaku
underground. Nomos.

Termin: 12‒13 marca 2013
Miejsce: Dąbrowa Górnicza
Tematyka: Celem konferencji jest określenie obszarów, zasad i metod korzystania z multimediów we
współczesnym środowisku edukacyjnym i wychowawczym oraz przedstawienie możliwości i problemów
związanych z miejscem i rolą mediów elektronicznych w społeczeństwie. Zaproszenie do udziału w tej
interdyscyplinarnej konferencji jest kierowane do pracowników naukowych, pedagogów i psychologów
szkolnych, nauczycieli, przedstawicieli instytucji oświatowych oraz osób reprezentujących organizacje
zajmujące się wskazaną problematyką.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2013
Opłata konferencyjna: 30‒300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wsb.edu.pl/index.php?idg=mwe
źródło: Internet

TEKST NAUKOWY WCZORAJ I DZIŚ
WIEDZA ‒ JĘZYK (DYSKURS) ‒ PRZEKŁAD NAUKOWY

Ruvio Ayalla A., Belk Russel
W., eds., (2012) The
Routledge Companion to
Identity and Consumption.
Routledge.

Termin: 20‒22 maja 2013
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie forum do dyskusji na temat zmian w postrzeganiu wiedzy
naukowej, funkcji nauki we współczesnych społeczeństwach, a także ewolucji tekstów i stylów komunikacji,
jaka zachodzi w warunkach globalizacji i dynamicznego rozwoju nowych mediów. Zaproszenie do udziału w
tej konferencji kierowane jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych
dyskursywnymi podejściami do tego rodzaju zjawisk i procesów: w skali globalnej, narodowej i regionalnej; z
punktu widzenia dyscyplin i interdyscyplinarności; w kontekście poznawczym, edukacyjnym i
przekładoznawczym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2013
Opłata konferencyjna: 300‒400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.globe.ils.uw.edu.pl/index.php?section=10&subsection=1
źródło: Internet

HOMO COMMUNICATIVUS
WSPÓŁCZESNE OBLICZA KOMUNIKACJI I INFORMACJI

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

Termin: 24‒25 czerwca 2013
Miejsce: Toruń
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat człowieka i jego roli w świecie
współczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Przedmiotem rozważań będą nie tylko kwestie
sprawności komunikacyjnej, ale także świadomości komunikacyjnej, a więc umiejętności wykorzystywania
wiedzy z takich obszarów, jak: multimedia, zarządzanie informacją, psychologia i socjologia komunikacji,
informatyka, kognitywistyka, językowe strategie komunikacyjne czy massmedia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2013
Opłata konferencyjna: 350‒450 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.inibi.umk.pl/homocommunicativus/
źródło: Internet

RÓŻNICE ‒ EDUKACJA ‒ INKLUZJA
Termin: 19‒21 września 2013
Miejsce: Gdańsk
Tematyka: Intencją organizatorów VIII Zjazdu Pedagogicznego pod hasłem Różnice ‒ Edukacja ‒ Inkluzja
jest zorganizowanie spotkania o szerokiej formule programowej, dostępnego dla jak najszerszego
środowiska naukowców i praktyków zainteresowanych kwestiami związanymi z profilem Zjazdu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2013
Opłata konferencyjna: 250‒400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.zjazdpedagogiczny2013.pl/
źródło: Internet

DIGITAL TESTIMONIES ON WAR AND TRAUMA
Date: June 12‒14, 2013
Site: Rotterdam, the Netherlands
Topics: The conference aims to bring together scholars involved in the creation of oral sources, for both
individual research and archival purposes, with the intent to discuss the potential use and impact of digitized
collections of narratives related to war and trauma, across disciplinary and national boundaries.
Deadline for Abstracts: February 1, 2013
Registration fee: 100 EUR
For further information, please visit:
http://digitaltestimonies2013.wordpress.com/
source: Internet

NEW HORIZONS IN EDUCATION
Date: June 25‒27, 2013
Site: Rome, Italy
Topics: International Conference on New Horizons aims to provide a multinational platform where the latest
trends in education can be presented and discussed in a friendly environment with the aim to learn from
each other. Prospective presenters are encouraged to submit proposals for papers and posters/
demonstrations that offer new research or theoretical contributions.
Deadline for Abstracts: June 18, 2013
Registration fee: 350 EUR
For further information, please visit:
http://www.int-e.net/callforpapers.php
source: Internet

COMPLEXITY: RESEARCHING ALCOHOL AND OTHER DRUGS
IN A MULTIPLE WORLD
Date: August 21‒23, 2013
Site: Aarhus, Denmark
Topics: This conference offers a forum in which the issues and dilemmas of complexity in alcohol and other
drug research can be explored. It welcomes research based on quantitative and qualitative methods, and
encourages innovative use of methods, concepts and theoretical approaches.
Deadline for Abstracts: February 18, 2013
For further information, please visit:
http://www.europeansociology.org/docs/news/Contemporary_drug_problems.pdf
source: Internet

NOWADAYS CHALLENGES
EDUCATION, CULTURE AND SOCIETY
Date: October 14‒17, 2013
Site: Wroclaw, Poland
Topics: The aim of this conference is the promotion of young academics, as well as creation of international
transdisciplinary academic community. Organizers do not restrict the range of this event to one particular
topic or one branch of science. Representants of all the branches of social sciences and humanities can
take part in this conference to speak about the nowadays challenges of education, culture and society.
Deadline for Abstracts: December 31, 2012
Registration fee: 90‒120 EUR
For further information, please visit:
http://www.nowadays.pl/home/
source: Internet

TRENDS IN INTERDISCIPLINARY STUDIES
Date: November 8‒10, 2013
Site: Torun, Poland
Topics: Thinking with the body/environment or thinking in the body/environment? Is this question
appropriate or simply misleading in the second decade of 21 st century? Contributions devoted to extraneural aspects of cognition, as well as controversies related to them, are warmly invited.
Deadline for Abstracts: July 14, 2013
Registration fee: 100‒140 EUR
For further information, please visit:
http://avant.edu.pl/trends/
source: Internet

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

