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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z nowym wydaniem biuletynu informacyjnego PSJ, za
pośrednictwem którego przekazujemy Państwu najbardziej aktualne informacje dotyczące wydarzeń z kręgu
nauk jakościowych w kraju i na świecie.
Przypominamy także, że już na przełomie maja i czerwca ukaże się nowy numer tematyczny „Przeglądu
Socjologii Jakościowej” pod redakcją Beaty Pawłowskiej i Krzysztofa Koneckiego. Odpowiadając na rosnące
zainteresowanie problematyką doświadczania i wyrażania emocji w różnych kontekstach życia
codziennego, redaktorzy numeru przygotowali dla Państwa wybór tekstów, które umożliwią przyjrzenie się
socjologicznym problemom badań nad emocjami.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
Special Issue of Gender & Society

WSTĘP

Despite the growing popular and scholarly interest in religion, scholarship on gender and religion remains
under-conceptualized and marginalized in the discipline of sociology. This special issue of Gender & Society
Krytyczne, teoretyczne i
publiczne – praktyki analizy seeks to bring together a range of empirical studies at the intersection of gender and religion in diverse
contexts in order to develop new theoretical concepts and perspectives that can illuminate these issues.
dyskursu w Polsce
Papers that interrogate the gendered nature of religious communities, movements, and experiences while
Anna Horolets
recognizing the centrality of religion in the lives of many communities and individuals are invited. Especially
Joanna Bielecka-Prus
welcome are papers that highlight transnational work that is grounded in deep regional knowledge, papers
that bridge different religions, and papers that contribute to theorizing of major conceptual debates in the
study of gender and sociology more generally.
ARTYKUŁY
Deadline for Manuscripts: September 01, 2013
For further information, please visit:
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
Krytyczna analiza dyskursu
w świetle założeń socjologii
fenomenologicznej
(dylematy teoretycznometodologiczne)
Barbara Jabłońska
(Krytyczna) analiza
dyskursu a (krytyczna)
analiza gender: zarys
synergii teoretycznej i
metodologicznej

http://gas.sagepub.com/site/includefiles/GAS_CFP_Special_Issue_2013.pdf

source: Internet

International Journal of Communication and Health
The International Journal of Communication and Health is ready to receive manuscripts on all aspects
concerning health communication, particularly those of international relevance. The journal welcomes highquality research and analyses from diverse theoretical and methodological approaches from all fields of
communication, media, and health. The journal is particularly interested in new approaches of health and
communication that have the potential to increase the body of knowledge on the subject and generate future
studies.
Deadline for Manuscripts: July 01, 2013
For further information, please visit:
http://communicationandhealth.ro/call-for-papers/
source: Internet

Porn Studies
Porn Studies is an interdisciplinary journal informed by critical sexuality studies and work exploring the
intersection of sexuality, gender, race, class, age, and ability. It focuses on developing knowledge of
pornographies past and present, in all their variations and around the world. Because pornography studies
are still in their infancy, we are also interested in discussions that focus on theoretical approaches,
methodology, and research ethics. Porn Studies invites submissions for publication, commencing with its
first issue in Spring 2014.
For further information, please visit:
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/rprncfp.pdf
source: Internet

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

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 08‒09 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

KONFERENCJE
TRAFNOŚĆ WSKAŹNIKÓW EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ
DLA SZKÓŁ MATURALNYCH
Konferencja podsumowująca badanie „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne”
odbędzie się 18 czerwca 2013 roku w Pałacu Staszica w Warszawie. Organizatorzy tego wydarzenia
zapraszają do zgłaszania udziału w konferencji do dnia 24 maja 2013 roku.
http://ewd.edu.pl/aktualnosci/#EWD_ifis

Program konferencji: http://ewd.edu.pl/aktualnosci/program_konf.pdf
IDEA KREATYWNOŚCI
Termin: 11 czerwca 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: „Kreatywność” to słowo-klucz dzisiejszego myślenia o przyszłości. Stanowi ono pomost i drogę
porozumienia pomiędzy tradycyjnie pojmowaną humanistyką a różnorakimi wyzwaniami współczesnego
świata. Filozoficzny rodowód idei kreatywności oraz jej medialna nośność są doskonałą okazją do
skonfrontowania wielości perspektyw jej ujmowania. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do dyskusji
nad rolą kreatywności w życiu prywatnym, naukowym i ogólnospołecznym (czy kulturze en bloc), mając
nadzieję, że zaprezentowane treści i opinie staną się dla uczestników konferencji źródłem kreatywnych
inspiracji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2013
Opłata konferencyjna: 100 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.zdybel.com/idea/?p=27
źródło: Internet

W ŚWIECIE CZŁOWIEKA BEZDOMNEGO ‒ ASPEKTY PSYCHOLOGICZNE
Termin: 17 czerwca 2013
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań nad psychologicznymi aspektami
bezdomności oraz umożliwienie naukowcom i praktykom wymiany doświadczeń, opinii, wyników badań
dotyczących tematyki bezdomności w ujęciu psychologicznym. Dodatkowo konferencja będzie okazją do
dyskusji nad możliwością niesienia pomocy osobom bezdomnym, a zaprezentowane referaty zostaną
Blanchard Lynda-ann, Higgins wydane w formie publikacji, by umożliwić szerszemu środowisku naukowemu zapoznanie się z
-Desbiolles Freya, eds.,
prezentowanymi zagadnieniami.
(2013) Peace Through
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2013
Tourism. Routledge.
Opłata konferencyjna: 50‒400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://salvus.org.pl/zapraszamy-na-konferencje/
źródło: Internet

(KO)MEDIA
KONTEKSTY DYSKURSU MEDIALNEGO:
(KO)MUNIKACJA, (KO)OPERACJA, (KO)NTESTACJA
Termin: 18‒20 września 2013
Miejsce: Katowice
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia dyskusji nad następującymi
zagadnieniami:
- rola mediów i specyfika komunikowania się w ponowoczesności;
- kontestacja władzy w mediach tradycyjnych i nowych mediach;
- rewolucja technologiczna w komunikowaniu się współczesnego społeczeństwa;
Carlton Bree, Segrave Marie, - społeczna odpowiedzialność mediów;
eds., (2013) Women Exiting - dziennikarstwo obywatelskie i profesjonalne – dziś i jutro;
Prison. Routledge.
- wspólnota (w) sieci;
- media – ekonomia – prawo: (nie)bezpieczne związki?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2013
Opłata konferencyjna: 250‒400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.komedia2013.ue.katowice.pl/index.html
źródło: Internet

AKTYWIZACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Termin: 19‒20 września 2013
Miejsce: Biała Podlaska
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli i
informacji o barierach w działaniach osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także o budowaniu
środowiska bez barier i sposobach ich przezwyciężania. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają jego
uczestników do zainicjowania dyskusji na temat uwarunkowań skutecznej rehabilitacji kompleksowej oraz
Griffin Gabriele, Bränströmaktywizacji społecznej i zawodowej.
Öhman Annelie, Kalman
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2013
Hildur, eds., (2013) The
Emotional Politics of Research Opłata konferencyjna: 200‒300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Collaboration. Routledge.
http://www.awf-bp.edu.pl/isc-2013.html

źródło: Internet

ARTETERAPIA ‒ ZDROWIE DZIĘKI SZTUCE
CZŁOWIEK W ŚWIECIE FIZYCZNYM I METAFIZYCZNYM
Termin: 14‒15 października 2013
Miejsce: Poznań
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także podjęcie dyskusji i pogłębienie
refleksji nad stanem oraz coraz wyższą rangą arteterapii jako dziedziny nauki i praktyki w ujęciu mono-, inter
- i multidyscyplinarnym, jak również szeroko rozumianą sztuką jako źródłem spotkań z samym sobą i drugim
człowiekiem, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i duchowym ‒ mistycznym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2013
Opłata konferencyjna: 50‒290 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Kalil Ariel, DeLeire Thomas,
eds., (2013) Family
Investments in Children’s
Potential. Routledge.

http://www.wsnhid.pl/uczelnia/dzialanosc-naukowa/arteterapia
źródło: Internet

OBLICZA REGIONALIZMU
TOŻSAMOŚĆ ‒ IDEE ‒ PRAKTYKA
Termin: 24‒25 października 2013
Miejsce: Olsztyn
Tematyka: Zaproszenie do udziału w niniejszej konferencji adresowane jest do wszystkich przedstawicieli
nauk społecznych i humanistycznych, którzy zainteresowani są badaniem regionalizmu w Polsce i Europie,
w szczególności takich aspektów jak jego historia i współczesność, elementy składowe i typy, przyczyny
jego powstawania oraz konsekwencje jego funkcjonowania.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 czerwca 2013
Opłata konferencyjna: 600 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/socjologia/index.php?option=com_content&view=article&id=238:obliczaregionalizmu&catid=55:konferencje-katedry&Itemid=91
źródło: Internet

Wiatr Anna (2013) Pomiędzy
życiem a śmiercią. Opowieść
o tożsamości i umieraniu.
Nomos.

NOWE POETYKI MIEJSKIE
(literatura, kultura, język)

Termin: 28‒29 listopada 2013
Miejsce: Kraków
Tematyka: Niniejsza konferencja wpisuje się w zainicjowany w 2011 roku cykl spotkań naukowych
Substancja, istota, materia, forma w literaturze, kulturze i języku. W bieżącym roku refleksji poddana
zostanie problematyka przenikania się urbanizmu i literatury (i – szerzej – kultury), a więc literackie
ingerencje w „kwestię miejską”, symboliczne okiełznanie materii miasta oraz, przeciwnie, przemiany samej
substancji literackiej pod wpływem doświadczenia miejskiego. Tytułowe miasto będzie profilowane przez
The next ESA conference
odniesienie do kategorii estetyki, doświadczenia, tożsamości, stylu życia, jak również innych.
Crisis, Critique and Change
will take place in the University Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2013
of Turin, August 28-31, 2013. Opłata konferencyjna: 300‒350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Find more details on:
http://
www.europeansociology.org/
conferences.html

http://www.wsp.krakow.pl/polski/index.php?p0=64
źródło: Internet

ZWIERZĘTA I ICH LUDZIE
ZMIERZCH ANTROPOCENTRYCZNEGO PARADYGMATU?

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

Termin: 12‒14 marca 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Konferencja ma na celu zaszczepienie i rozwijanie studiów nad zwierzętami na gruncie polskiej
humanistyki, zapoznanie polskich naukowców z osiągnięciami w dziedzinie animal studies zagranicą, a
także integrację środowisk intelektualistów zajmujących się niniejszą problematyką. Organizatorzy tego
wydarzenia mają nadzieję, że osoby, które odczuwają potrzebę wzniecenia głębszej debaty na tematy
kluczowe dla animal studies, będą miały także okazję nawiązać kontakty naukowe i opublikować fragment
swojej pracy.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://animalstudies.ibl.waw.pl/pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zwierzeta-i-ich-ludzie
źródło: Internet

DRESSED BODIES: A SYMPOSIUM
Date: July 17, 2013
Site: Sheffield, UK
Topics: Over the last three decades, work on the body in social theory has gained considerable momentum
with increasing emphasis on what it does rather than what is done to it. More recently the body has been
seen as the locus through which culture and self merge, are reproduced, or indeed are contested and
challenged ‒ whether consciously or unconsciously. Both the “affective turn” and attention to mobilities ‒
perhaps the latest advances in body theory ‒ attribute bodies in motion with the power to transcend, disrupt,
and confuse “body image” ideals. As such, these approaches question the dominance of previous notions of
the body as a particularly conscious and intentional project. This symposium is designed to investigate the
dressed body in social and cultural contexts with a concern to deepen understandings of identity as an
embodied process.
Deadline for Abstracts: May 31, 2013
Registration fee: 20 GBP
For further information, please visit:
http://www.sheffield.ac.uk/iftheshoefits/symposium
source: Internet

SOCIOLOGY AT SEA
CULTURE, ECONOMY, AND SOCIETY IN A MARITIME PERSPECTIVE
Date: September 27‒29, 2013
Site: Zadar, Croatia
Topics: This conference aims at bringing together scholars and researchers from sociology and related
fields to start up a comparative and interdisciplinary discussion on the different scientifically productive
interrelations between society and the sea. The aim is, on the one hand, to explore the way that sociology,
and social science more generally, can think of the sea as a significant object of study from different points
of view. On the other, to reflect on the theoretical, methodological, and empirical implications of a maritime
perspective for sociological thought. That is to say, to leave some old paradigms “ashore” and stay
temporarily away from “safe harbors” by putting sociology “at sea.”
Deadline for Abstracts: May 17, 2013
Registration fee: 50 EUR
For further information, please visit:
http://www.unizd.hr/sociologija/SociologyatSea/tabid/5109/Default.aspx
source: Internet

THE IDEA OF CREATIVE CITY
Date: October 17‒18, 2013
Site: Cracow, Poland
Topics: The concept of “creative cities” has become popular among academics and policy-makers who are
concerned with the future of cities. Creativity, creative industries, and cultural resources are increasingly
seen as a remedy for urban development in the postindustrial economy. Therefore, the aim of this
conference is to overview and assess the concept of “creative cities” and its implementations.
Deadline for Abstracts: June 30, 2013
Registration fee: 100 EUR
For further information, please visit:
http://creativecities.uek.krakow.pl/
source: Internet

INFORMALITY: RETHINKING THE URBAN
Date: November 04‒06, 2013
Site: Istanbul, Turkey
Topics: Focusing on a multidimensional urban phenomenon, this international conference aims at
deepening the understanding of informality by opening it to discussion with contributions from various
disciplines, like architecture, urban planning, sociology, history, economy, and anthropology.
Deadline for Abstracts: June 21, 2013
Registration fee: 200‒250 EUR
For further information, please visit:
http://www.cuiconference.org/
source: Internet

THE 21st CENTURY BODY RELOADED
Date: November 07‒08, 2013
Site: London, UK
Topics: This interdisciplinary conference is convened in order to further build capacity as well as
consolidate existing scholarship on perspectives on the human body and identity in the face of new
advances in emerging technologies. It is envisaged that this event will contribute to the conversation on this
theme and by drawing from insights and ideas from across the disciplines, the aim will be to chart
challenges to, and changes in perceptions of identity and the human body in the 21 st century.
Deadline for Abstracts: July 09, 2013
For further information, please visit:
http://www.bioethics.ac.uk/news/Call-for-Papers-The-21st-Century-Body-Reloaded-.php
source: Internet

MUSIC AND EMPATHY
Date: November 09, 2013
Site: Hull, UK
Topics: This one-day conference will include invited presentations, a specialist workshop, and selected
submissions from researchers on the theme of music and empathy. In recent years there has been a
growing interest in empathy in the fields of a variety of contexts, including education and development,
emotion, expressiveness, and performance. This conference seeks to draw together current research from a
range of areas, and to encourage and stimulate discussion on research in music and empathy.
Deadline for Abstracts: August 16, 2013
For further information, please visit:
http://sempre.org.uk/conferences/forthcoming/37-music-and-empathy
source: Internet

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

