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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 kwietnia i maja ukaże się najnowszy numer „Qualitative
Sociology Review”.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALL FOR CHAPTERS
Digital Business Discourse

The recent publications on business discourse either only scarcely registered computer-mediated discourse,
or struggled to meaningfully combine the findings of the scholarship of organizational studies and linguistic/
computer-mediated discourse studies. The proposed volume of Digital Business Discourse is aimed to fill
WSTĘP
this gap by bringing together research addressing the interactional practices enabled by the various
mediated communication modes currently used in the professional workplace or virtual work teams.
Krytyczne, teoretyczne i
Therefore, the submissions on computer-mediated or digital business discourse, specifically studies that
publiczne – praktyki analizy
include language or discourse-focused analysis of naturally occurring digital business interactions, are
dyskursu w Polsce
warmly invited for a volume entitled Digital Business Discourse, to be published by Palgrave in the series
Anna Horolets
Palgrave Studies in Professional and Organizational Discourse.
Joanna Bielecka-Prus
Deadline for Proposal Submission: May 26, 2013
For further information, please visit:
http://erika.darics.co/download/digital_business_discourse_call.pdf

ARTYKUŁY
Dyskurs i interakcja problem trafnego wyboru
kontekstu do interpretacji
rozmów
Dorota Rancew-Sikora
Dyskurs ucieleśniony,
dyskurs
skontekstualizowany.
Podejście inspirowane
teorią Pierre'a Bourdieu
Tomasz Warczok

source: Internet

SUMMER SCHOOL
International Summer School in Qualitative Research Methods in Education
The Department of Psychology and Cognitive Sciences, University of Trento, organizes the 4th edition of
the International Summer School in Qualitative Research Methods in Education, this year focused on Equity
in Education.
Date: September 16‒21, 2013
Site: Rovereto, Italy
More details will be posted on the website (under construction) with all the information, including the
application, the detailed program and the cost of the Summer School.
For more information, email to: qrsme-summerschool@unitn.it

Krytyczna analiza dyskursu
w świetle założeń socjologii
fenomenologicznej
(dylematy teoretycznometodologiczne)
Barbara Jabłońska
(Krytyczna) analiza
dyskursu a (krytyczna)
analiza gender: zarys
synergii teoretycznej i
metodologicznej
Natalia Krzyżanowska
Między teorią socjologiczną
i praktyką badawczą
krytycznej analizy dyskursu
- na przykładzie studium
przypadku z obszaru
systemu szkolnictwa
wyższego
Kamila Biały
Interakcja w miejscu pracy z
perspektywy kilku podejść
dyskursywnych
Maria Stubbe
Chris Lane
Jo Hilder
Elaine Vine
Bernadette Vine
Meredith Marra
Janet Holmes
Ann Weatherall
Rekonstrukcja praktyk
analizy dyskursu na
podstawie wybranych
anglojęzycznych czasopism
dyskursywnych
Joanna Bielecka-Prus
Anna Horolets

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

source: Internet

SPOTKANIE WARSZAWSKIEGO ODDZIAŁU PTS
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zaprasza na spotkanie pt. „Socjologicznie
zorientowana analiza dyskursu. Między interakcjonizmem a teorią krytyczną”, podczas którego Dorota
Rancew-Sikora (Uniwersytet Gdański) oraz Tomasz Warczok (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
przedstawią swoje teksty z najnowszego numeru „Przeglądu Socjologii Jakościowej” (T. IX, nr 1). W roli
dyskutanta w spotkaniu weźmie udział Grażyna Woroniecka (ISNS, Uniwersytet Warszawski).
Termin: 25 kwietnia 2013, godz. 16.00
Miejsce: Warszawa, Pałac Staszica (Nowy Świat 72), pok. 242
Zachęcamy do zajrzenia na stronę czasopisma:
http://www.przegladsocjologiijakosciowej.org

INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM GENDER
Interdyscyplinarne seminarium gender jest projektem naukowczyń z Uniwersytetu Łódzkiego, otwartym dla
badaczek i badaczy z innych uczelni, którego celem jest popularyzacja wiedzy z zakresu refleksji o płci
społecznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań poszczególnych dyscyplin. Każde ze spotkań
poświęcone będzie prezentacji jednej z wybranych dyscyplin i jej związków z refleksją gender.
Pierwsza edycja seminarium odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 15.00 na Wydziale EkonomicznoSocjologicznym UŁ przy ul. Rewolucji 1905 r. Tematem prezentacji, przygotowanej przez dr Izę Desperak z
Instytutu Socjologii UŁ, będzie rola perspektywy gender we współczesnych naukach społecznych.
Spotkanie ma charakter otwarty, wstęp wolny.
TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Przypominamy, że tegoroczne Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych odbędzie się w dniach
10‒12 czerwca 2013 roku w Łodzi. Warsztaty metodologiczne towarzyszące TSBJ 2013 odbędą się w
dniach 8‒9 czerwca 2013 roku.
TSBJ to projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych. Inicjatywa ta ma na celu
integrowanie wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie
metodologii i praktyki badań jakościowych.
Więcej informacji na temat TSBJ 2013 na stronie internetowej:
http://www.tsbj-lodz.pl/pl.home.html

KONKURS FOTOGRAFICZNY „NADMIAR I BRAK”
Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu
Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademią Młodych
Uczonych i Artystów ogłaszają konkurs fotografii socjologicznej pt. „Nadmiar i brak”. Konkurs jest częścią
cyklu imprez naukowych organizowanych przez Akademię Młodych Uczonych i Artystów pod nazwą
„Nadmiar i brak”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 kwietnia 2013
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://www.pts.wroclaw.pl/konkurs-fotograficzny-nadmiar-i-brak
źródło: Internet

KONFERENCJE
W STULECIE URODZIN PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO
Przypominamy, że w dniach 18‒19 kwietnia 2013 roku odbędzie się w Łodzi konferencja naukowa W
STULECIE URODZIN PROFESORA JANA SZCZEPAŃSKIEGO, której celem jest ukazanie współczesnych
podejść do problemów, jakimi Profesor zajmował się w trakcie swojej kariery naukowej, i którym poświęcił
swoje najważniejsze książki.
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/konferencje.html

GRANICE NAUKI ‒ NAUKI WOBEC GRANIC

Bennett Tony (2013) Making
Culture, Changing Society.
Routledge.

Termin: 18 maja 2013
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Mówi się, że wykształcenie dzisiejszego naukowca wymaga gotowości do stałego przekraczania
granic i rozumienia tego, co poza nimi. Dlatego też celem tego spotkania jest zaznaczenie ważności
interdyscyplinarności, która niekoniecznie powinna być rozumiana jako zhomogenizowane nauki.
„Interdyscyplinarny” to przecież nie tylko korzystający z dorobku różnych dyscyplin, ale i „złożony z
naukowców reprezentujących różne gałęzie wiedzy”. Z tego względu zaproszenie do przedstawienia swoich
punktów widzenia tak na granice, pogranicza i ograniczenia nauki, jak i na naukę wobec nich jest kierowane
do studentów, doktorantów i pracowników naukowych wszystkich obszarów, dyscyplin i specjalizacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 kwietnia 2013
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://miedzyobszarowosc.wordpress.com/konferencja/
źródło: Internet

KULTURA GIER KOMPUTEROWYCH

Bouchard Gérard (2013)
National Myths. Constructed
Pasts, Contested Presents.
Routledge.

Termin: 18‒19 maja 2013
Miejsce: Łódź
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji, której celem jest rozwój badań nad grami komputerowymi
w perspektywie interdyscyplinarnej, jest kierowane do kulturoznawców, medioznawców, dziennikarzy,
etnologów, filozofów, historyków, socjologów i psychologów. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają jego
uczestników do podjęcia rozważań nad następującymi zagadnieniami:
- status badań nad grami komputerowymi;
- relacje gier wobec innych mediów;
- historia gier komputerowych;
- gracz w kontekście społecznym;
- znaczenie krytyki i publicystyki growej;
- transkulturowość gier (tłumaczenie i lokalizacja);
- edukacyjne zastosowanie gier;
- czy gry opowiadają historie?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 kwietnia 2013
Opłata konferencyjna: 75 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.gry.uni.lodz.pl/konferencja/index.html
źródło: Internet

EUROPA W MEDIACH. MEDIA W EUROPIE
Bunsell Tanya (2013) Strong
and Hard Women. An
Ethnography of Female
Bodybuilding. Routledge.

Termin: 20‒22 maja 2013
Miejsce: Olsztyn
Tematyka: Głównym problemem badawczym konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jak
funkcjonują i zmieniają swoje oblicze media europejskie oraz jak kształtuje się zakres pojęcia „Europa”
w przestrzeniach medialnych XXI wieku. Samo pojęcie „przestrzeni medialnych” generuje bardzo szerokie
pole badań. Z jednej strony wskazuje zależności kulturowe, z drugiej poświadcza obecność i odczytanie
społeczne dyskursu kulturowego. Niniejsze spotkanie może stanowić próbę odpowiedzi na wyczerpany
w poprzednim stuleciu paradygmat opisu Europy z perspektywy granicznych dat i utartych motywów
literackich. Europa jako temat medialny i temat mediów jest poddana nowej, wieloaspektowej formule opisu,
która wykracza poza interpretowanie jej według dawnych kategorii i metod badawczych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia 2013
Opłata konferencyjna: 390 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/human/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=47
źródło: Internet

POMIĘDZY TOŻSAMOŚCIĄ A OBRAZEM
Termin: 20‒21 maja 2013
Miejsce: Katowice
Cooper Andrew (2013)
Changing Gay Male Identities. Tematyka: Problematyka tożsamości jest zagadnieniem szczególnie interesującym humanistykę
Routledge.
przynajmniej od połowy XX wieku. Określenie relacji podmiotu względem siebie samego i otoczenia
umożliwia jednostce identyfikację oraz odnalezienie swojego miejsca we wspólnocie społecznej, zaś
konstrukcja ludzkiej tożsamości opiera się na stosunku do własnego wizerunku. Z tego względu celem tej
konferencji jest przyjrzenie się relacjom pomiędzy tożsamością i obrazem, które analizowane będą z
perspektywy wielu dyscyplin, takich jak: filozofia, literaturoznawstwo, psychologia, socjologia,
medioznawstwo, antropologia, historia sztuki, estetyka, teologia, prawo.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2013
Opłata konferencyjna: 50 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.ryb.us.edu.pl/index.php/aktualnosci/1-aktualnosci/373-midzynarodowa-interdyscyplinarna-konferencja-naukowapomidzy-tosamoci-a-obrazem
źródło: Internet

NOWE RUCHY RELIGIJNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

Dopierała Renata (2013)
Prywatność w perspektywie
zmiany społecznej. Nomos.

Termin: 24‒25 maja 2013
Miejsce: Poznań
Tematyka: Celem konferencji jest poddanie refleksji złożonej sieci zjawisk dotyczących funkcjonowania
nowych ruchów religijnych we współczesnych społeczeństwach. Organizatorzy tego wydarzenia proponują
jego uczestnikom podjęcie interdyscyplinarnego namysłu nad tym, na czym polega zjawisko nowych ruchów
religijnych oraz jakie jest miejsce religii w kulturze i sferze społecznej. Zaproszenie do udziału w konferencji
jest kierowane do przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, religioznawców, filozofów,
socjologów, historyków, kulturoznawców oraz wszystkich osób zainteresowanych powyżej nakreśloną
problematyką.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/314231765369892/
źródło: Internet

STRONGMAN, DŻENTELMEN, BIZNESMEN:
MĘŻCZYZNA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
Termin: 7 czerwca 2013
Miejsce: Poznań
Kaźmierska Kaja, red., (2012)
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia wieloaspektowej oraz
Metoda biograficzna w
socjologii. Antologia tekstów. interdyscyplinarnej dyskusji nad funkcjonowaniem mężczyzn we współczesnym świecie. Dotychczasowe
dyskursy definiowały mężczyznę jako jednostkę „neutralną” płciowo. Tymczasem pytania o jego istotę ‒ jaki
Nomos.
jest sposób jego myślenia, działania, czucia, podejmowania decyzji, jak definiować jego rolę społeczną i
najważniejsze: kim w ogóle jest mężczyzna, okazują się dziś kwestiami otwartymi. Celem tego spotkania
jest krytyczna refleksja nad różnymi kodami męskości w ramach nauk medycznych, przyrodniczych,
humanistycznych, społecznych, psychologicznych, prawnych i historycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 maja 2013
Opłata konferencyjna: 270 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.maiuscula.pl/index.php?op=text&lp=21&gr=Konferencja%20Man
źródło: Internet

KULTURA SYMBOLICZNA I MATERIALNA ŻYDÓW W POLSCE

McCracken Jill (2013) Street
Sex Workers’ Discourse.
Realizing Material Change
Through Agential Choice.
Routledge.

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

Termin: 13‒14 czerwca 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają do zgłaszania referatów dotyczących następujących
problemów:
- miasteczka żydowskie i ich spuścizna (księgi pamięci, wspomnienia, pamiętniki);
- cmentarze i miejsca pamięci;
- Żydzi w teatrze i filmie;
- języki żydowskie (hebrajski i jidysz) i ich wpływ na język polski;
- Żydzi we współczesnej myśli humanistycznej;
- od poezji po powieść współczesną ‒ żydowscy pisarze i ich wkład w literaturę polską;
- śladami Żydów – turystyka oraz wycieczki inspirowane nieistniejącą dziś kulturą.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2013
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.umcs.lublin.pl/news.php?nid=5852
źródło: Internet

NOWE MEDIA A LITERATURA ‒ ODCZYTANIE PRZYSZŁOŚCI
Termin: 24‒25 października 2013
Miejsce: Toruń
Tematyka: Rozwój nowych mediów, w szczególności Internetu, wywiera ogromny wpływ na rozliczne
obszary naszej kultury. Odnosi się to również do literatury. Otwartą pozostaje kwestia, jakie dokładnie
interakcje zachodzą między starymi a nowymi mediami tekstowymi. Czy mamy do czynienia z zapowiadaną
„śmiercią druku”? Czy nowe media przyczyniają się do spadku czytelnictwa książek na rzecz krótszych form
tekstowych? Jakie konsekwencje kulturowe niesie digitalizowanie księgozbiorów, upowszechnianie
elektronicznych formatów książek, ewentualnie wyłanianie się nowych hybrydowych mediów?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2013
Opłata konferencyjna: 150‒250 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.nowemedia-literatura.umk.pl/
źródło: Internet

SPORT: PROBING THE BOUNDARIES
Date: November 1‒3, 2013
Site: Athens, Greece
Topics: Who benefits from sport? The question in the modern world is complex and demands
interdisciplinary approaches to its solution. This conference aims to bring together scholars from a wide
range of disciplines – sociology, cultural studies, philosophy, history, political studies, urban studies,
management and marketing, geography, and psychology – who are interested in exploring sport’s social,
political, and economic influences and roles.
Deadline for Abstracts: June 14, 2013
Registration fee: 315 GBP
For further information, please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/persons/sport/call-for-papers/
source: Internet

MAKING SENSE OF: FOOD
Date: November 4‒6, 2013
Site: Athens, Greece
Topics: This interdisciplinary conference seeks to open up a multi-faceted enquiry into the ways in which
food and its consumption are enmeshed in all aspects of human existence. This project will provide a
framework for a broadly based dialogue concerning food and eating.
Deadline for Abstracts: June 14, 2013
Registration fee: 315 GBP
For further information, please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/making-sense-of/food/call-for-presentations/
source: Internet

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH CONFERENCE
Date: December 20‒21, 2013
Site: Paris, France
Topics: The submission of abstracts, research proposals, and full papers on all topics broadly related to
business and social science are warmly invited. The submission of research dealing with regional issues is
encouraged.
Deadline for Abstracts: October 20, 2013
Registration fee: 350‒420 EUR
For further information, please visit:
http://macrotheme.com/international_conferences/paris_business_and_social_science_2013
source: Internet

FOLK BELIEF AND TRADITIONS OF THE SUPERNATURAL
EXPERIENCE, PLACE, RITUAL, AND NARRATIVE
Date: March 25‒30, 2014
Site: Unst & Lerwick, Shetland, UK
Topics: Throughout history, scholars and laypeople have theorized on supernatural experience. Europeans
have debated, for example, whether fairies should be identified as demons, Jungian archetypes, symbols of
nature, a race of humans, childhood bogeymen, or liminality made manifest. Is precognition a blessing,
curse, delusion, or transfer of spiritual energy? What about encounters with ghosts, gods, aliens, monsters,
or the Virgin Mary? How comparable are traditions from different cultures? Where do we draw the line
between religion, folk belief, science, and entertainment? This folklore conference will explore past and
present supernatural traditions worldwide, focusing on how they relate to experience, place, ritual, and
narrative.
Deadline for Abstracts: October 1, 2013
Registration fee: 5500‒6250 DKK
For further information, please visit:
http://www.islanddynamics.org/folkloreconference.html
source: Internet

CRITICAL APPROACHES TO DISCOURSE ANALYSIS ACROSS DISCIPLINES
Date: September 1‒3, 2014
Site: Budapest, Hungary
Topics: CADAAD conferences are intended to promote current directions and new developments in crossdisciplinary critical discourse research. All papers which, from a critical-analytical perspective, deal with
contemporary social, scientific, political, economic, or professional discourses and genres are cordially
invited.
Deadline for Abstracts: December 1, 2013
Registration fee: 130‒215 EUR
For further information, please visit:
http://cadaad.net/cadaad_2014
source: Internet

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

