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Drodzy Czytelnicy Przeglądu Socjologii Jakościowej,
z przyjemnością polecamy Państwa uwadze treści opublikowane w niniejszym biuletynie informacyjnym, za
pośrednictwem którego przekazujemy Państwu najbardziej aktualne informacje dotyczące wydarzeń z kręgu
nauk jakościowych w kraju i na świecie.
Jednocześnie przypominamy, że już na przełomie sierpnia i września ukaże się nowy numer „Przeglądu
Socjologii Jakościowej” pt. Teoria antropologiczna a socjologia, pod redakcją Grażyny Woronieckiej i
Magdaleny Łukasiuk.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
ESA 2013–2015 PRESIDENT AND EXECUTIVE COMMITTEE ELECTIONS
Open from 05/07/2013 to 30/08/2013

WSTĘP
W stronę socjologii emocji

The Nomination Committee of ESA has had wide consultations and asked for proposals for candidates from
ESA members, from ESA RNs, and from the National Sociological Associations in Europe. Based on these
consultations, a selection of 4 candidates for President and 26 candidates for the Executive Committee has
been made, taking into account country representation and field of research.
For further information, please visit:
https://www.esa11thconference.eu/evs/elections/1

Krzysztof T. Konecki
Beata Pawłowska

ARTYKUŁY
Generating, Intensifying,
and Redirecting
Emotionality: Conceptual
and Ethnographic
Implications of Aristotle’s
Rhetoric

source: Internet

KANDYDATURA Z POLSKI – WYBORY DO EXECUTIVE COMMITTEE OF ESA
Profesor Krzysztof T. Konecki kandyduje w tym roku w wyborach do Executive Committee of European
Sociological Association (został nominowany do wyborów przez Zarząd Główny PTS i ma jego poparcie).
Zachęcamy do poparcia kandydatury Profesora Koneckiego przez polskich socjologów należących do ESA!
Więcej informacji na temat wyborów na stronie internetowej:
http://www.europeansociology.org/docs/ESA_Newsletter_Summer2013.pdf

Robert Prus
Emocje w polu dóbr
symbolicznych. Od
Leonarda da Vinci do
Jerzego Dudy-Gracza

CALL FOR PAPERS
CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts
Special Issue: CoDesign with people living with cognitive and sensory impairments

The main focus of this special issue is on methods and techniques for co-design with people living with
cognitive or sensory impairments. The issue will collect a number of high-quality papers describing how
Anna Matuchniak-Krasuska
existing methods/techniques were adjusted for people living with impairments, or how dedicated methods/
techniques were developed. Moreover, this special issue will identify general guidelines for doing co-design
Praca nad emocjami jako
with people living with impairments.
element aktywności górskiej Deadline for Abstracts: October 18, 2013
i wspinaczkowej
For further information, please visit:
http://www.tandf.co.uk/journals/cfp/ncdncfp3.pdf

Anna Kacperczyk
Poczucie winy jako emocja
społeczna. Analiza
wybranych nurtów
badawczych
Joanna Bielecka-Prus

source: Internet

IV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłasza IV edycję konkursu na najlepsze zdjęcie lub foto-esej/fotoreportaż
socjologiczny. Mottem tegorocznej edycji jest tytuł książki Karla Mannheima Ideologia i utopia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

Czynniki wpływające na
powstawanie i/lub
ukrywanie emocji w pracy
przedstawiciela handlowego
i nauczyciela
Beata Pawłowska
Rola emocji w pracy
mediatora w sporach
zbiorowych
Leszek Cichobłaziński

I KONGRES ANTROPOLOGICZNY
Termin: 23–25 października 2013
Miejsce: Warszawa
Celem Kongresu jest podjęcie dyskusji na temat metodologicznych i teoretycznych wyzwań współczesnej
antropologii oraz stworzenie ogólnopolskiej platformy dialogu, umożliwiającej zacieśnienie współpracy
pomiędzy rozmaitymi środowiskami antropologicznymi. Dlatego też organizatorzy tego wydarzenia
zapraszają do udziału w Kongresie badaczy i badaczki, pracowników instytucji naukowych oraz muzeów,
redaktorów czasopism, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji państwowych, osoby
realizujące projekty i działania wykorzystujące metody etnograficzne oraz zaangażowane w procesy zmiany
i animacji kultury.
http://kongresantropologiczny.pl/

Emocje a skandal
polityczny. O sposobach
wykorzystania emocji w
dyskursie politycznym
Kamila Miłkowska-Samul
Socjolog w szafie.
Prezentacja techniki
pomocnej w badaniu
ubierania się jako działania
Bogna Dowgiałło

RECENZJE
Piotr Sztompka (2012)
Socjologia. Analiza
społeczeństwa. Wydanie
nowe poszerzone. Kraków:
Społeczny Instytut
Wydawniczy Znak
Renata Dopierała

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

źródło: Internet

KONFERENCJE
COPY CAMP
Termin: 1 października 2013
Miejsce: Warszawa, kino Muranów
Tematyka: Konferencja CopyCamp jest częścią projektu „Przyszłość Prawa Autorskiego”, prowadzonego
przez Fundację Nowoczesna Polska i zarazem pierwszym w Polsce, organizowanym na dużą skalę,
spotkaniem osób zajmujących się problematyką praw autorskich. Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone
szukaniu praktycznych rozwiązań dla sektora kreatywnego, analizie prawa autorskiego w perspektywie
socjologicznej, ekonomicznej i antropologicznej oraz komunikacji w ramach obecnie trwającej dyskusji, a
także zagadnieniom związanym z prawem polskim w kontekście ustawodawstwa międzynarodowego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 27 sierpnia 2013
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://copycamp.pl/info/co/
źródło: Internet

CZAS PRZEMIAN – CZAS WYZWAŃ
Termin: 10–11 października 2013
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Konferencja jest przede wszystkim skierowana do specjalistów bibliologii i informatologii oraz
przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zainteresowanych rolą informacji we współczesnym świecie.
Omawiane wątki są też ważne w perspektywie działalności bibliotek i innych ośrodków informacji, dlatego
też drugą – niemniej ważną – grupę uczestników stanowią dyrektorzy bibliotek i bibliotekarze oraz
przedstawiciele rozmaitych instytucji kultury.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2013
Opłata konferencyjna: 350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.lis.uw.edu.pl/
źródło: Internet

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W RESOCJALIZACJI
I POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Baldassar Loretta, Merla
Laura, eds., (2013)
Transnational Families,
Migration and the Circulation
of Care. Routledge.

Termin: 23–24 października 2013
Miejsce: Cieszyn
Tematyka: Celem konferencji jest spotkanie środowisk naukowych, instytucji publicznych oraz organizacji
pozarządowych zajmujących się problematyką współczesnych możliwości resocjalizacji i terapii dzieci i
młodzieży niedostosowanej społecznie, a także osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz
problematyką pomocy postpenitencjarnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2013
Opłata konferencyjna: 100–300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.weinoe.us.edu.pl/sites/default/files/Zaproszenie_2.pdf
źródło: Internet

FILOZOFIA STREETWORKINGU
Termin: 05 listopada 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: Konferencja „Filozofia streetworkingu” stanowi kontynuację cyklu konferencji poświęconych
pracy socjalnej oraz szczególnej metodzie tej pracy, jaką stanowi streetworking. Zostanie ona poświęcona
filozofii pracy streetworkera. Jej celem jest podjęcie refleksji nad podstawami, na których jest i powinna być
realizowana praca z osobami potrzebującymi w ich środowisku. Rozważania te będą miały charakter
wielowymiarowy, stąd wśród prelegentów znajdą się filozofowie, teolodzy, jak również specjaliści z zakresu
pracy socjalnej i streetworkingu.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 października 2013
Opłata konferencyjna: 90–120 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kul.pl/filozofia-streetworkingu,art_45876.html
Frank Alan, Clough Patricia,
Seidman Steven, eds., (2013)
Intimacies. A New World of
Relational Life. Routledge.

źródło: Internet

STRYCHY/PIWNICE. INNE PRZESTRZENIE
Termin: 18–20 listopada 2013
Miejsce: Katowice
Tematyka: Uczestnicy spotkania podejmą dyskusję na temat przestrzeni zamkniętych, które są wciąż
traktowane we współczesnej kulturze nieco marginalnie. Tematem przewodnim sesji – pojętym tyleż
dosłownie, co metaforycznie – będą strychy i piwnice. Celem konferencji będzie porównanie sposobów
istnienia i obrazowania przestrzeni, funkcji oraz użycia tych metafor we współczesnej myśli humanistycznej.
Organizatorzy sesji chcieliby zawęzić perspektywę do przestrzeni zamkniętych, często opresyjnych, ale
również tajemniczych, jak właśnie piwnice i strychy, uruchamiających oczywiste kody kulturowe, ale też je
przewartościowujących, i zbadać najróżniejsze ich znaczenia oraz konotacje.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
Opłata konferencyjna: 400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.us.edu.pl/interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-pt-strychypiwnice-inne-przestrzenie
źródło: Internet

Kotarba Joseph (2013) Baby
Boomer Rock 'n' Roll Fans:
The Music Never Ends.
Scarecrow Press.

ODKRYWAJĄC JAPONIĘ
Termin: 23 listopada 2013
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Celem tej konferencji jest ukazanie Japonii turystycznej. Obecnie kultura japońska jest znana i
badana w wielu aspektach, a coraz więcej wydarzeń polskich i światowych przybliża nam różne oblicza tego
kraju. Powstaje pytanie, czy wzrastające zainteresowanie Orientem ma wpływ na ilość wyjazdów
wypoczynkowych i poznawczych do Japonii?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencje.kirin.pl/
źródło: Internet

KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W PROCESIE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Termin: 04–06 grudnia 2013
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie namysłu nad tym, czy wciąż jeszcze w książce drzemie jej
potencjał komunikacyjny i nadal zajmuje ona zaszczytne miejsce wśród innych środków przekazów
Niedbalski Jakub (2013)
społecznych. Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do wspólnej refleksji nad funkcjami
Odkrywanie CAQDAS.
komunikacyjnymi książki, jej rolą w systemie komunikacji społecznej, właściwościami oraz zadaniami.
Wybrane bezpłatne programy
komputerowe wspomagające Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
analizę danych jakościowych. Opłata konferencyjna: 450 PLN
Wydawnictwo UŁ.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-naukowe/74/545-zaproszenie
źródło: Internet

RASA – RASIZM – RASOLOGIA

Stevens Carolyn (2013)
Disability in Japan. Routledge.

Termin: 06 grudnia 2013
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Celem konferencji jest spotkanie badaczy interesujących się szeroko pojętym zagadnieniem
rasy. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu jest kierowane do pracowników naukowych, doktorantów i
studentów, zarówno przedstawicieli nauk społecznych oraz humanistyki, jak i dyscyplin biologicznych.
Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do skoncentrowania uwagi na: problematyce
poszczególnych koncepcji rasowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych, interpretacji oraz
krytyce ideologii i praktyk rasistowskich, a także na refleksji nad funkcjonowaniem pojęcia rasy w nauce.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2013
Opłata konferencyjna: 50 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjarasa.wordpress.com/
źródło: Internet

RYNEK TURYSTYCZNY
Termin: 21–23 maja 2014
Miejsce: Świnoujście
Tematyka: Współczesny rynek turystyczny stale się rozwija, ulegając równocześnie przekształceniom
wewnętrznym. Zmieniające się oczekiwania turystów oraz nowe możliwości kreowania oferty produktowej
przez podmioty gospodarki turystycznej powodują stałe przeobrażenia rynku turystycznego. Szczególne
znaczenie dla funkcjonowania rynku turystycznego mają nowe trendy modyfikujące zarówno jego stronę
popytową, jak i podażową, stanowiąc często wyzwanie dla podmiotów zaangażowanych w kształtowanie
produktów turystycznych i obsługę ruchu turystycznego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
Opłata konferencyjna: 1050 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kzt.wzieu.pl/konferencja_2014.php
Wejnert Barbara, Steinmetz
Suzanne K., Prakash
Nirupama, eds., (2013) Safe
Motherhood in a Globalized
World. Routledge.

źródło: Internet

RELIGIONS: FIELDS OF RESEARCH, METHODS, AND PERSPECTIVES

Date: November 25–27, 2013
Site: Krakow, Poland
Topics: Attempts to define the subject of religious studies and to specify the boundaries of our discipline are
ongoing. Equally important, though, are studies of specific religious phenomena. This is because religious
studies is a field that requires mutual inspiration of theory and data, models “of something” and models “for
ESA CONFERENCE
something.” We may still lack grand theories, but the diversity of methodological approaches means that
The next ESA conference
religious studies have a huge explanatory potential.
Crisis, Critique and Change Deadline for Abstracts: September 30, 2013
will take place in the University
of Turin, August 28–31, 2013. Registration fee: 300 PLN/80 EUR
For further information, please visit:
Find more details on:
http://
www.europeansociology.org/
conferences.html

http://www.filozofia.uw.edu.pl/2013/07/miedzynarodowym-krakowskim-sympozjum-religioznawczym-religie-pola-badawczemetody-i-perspektywy/
source: Internet

THE VISUAL IMAGE & THE FUTURE OF THE MEDICAL HUMANITIES
Date: May 08–11, 2014
Site: Galveston, USA
XV OGÓLNOPOLSKI ZJAZD Topics: This conference will bring together scholars, clinicians, scientific investigators, and artists to discuss
SOCJOLOGICZNY
the role of visual images in the medical humanities and how they are being created, circulated, and used in
medical settings and beyond.
Przypominamy, że XV
Ogólnopolski Zjazd Polskiego Deadline for Abstracts: Information to be issued in September 2013
Towarzystwa Socjologicznego For further information, please visit:
– "Co po kryzysie?" –
odbędzie się w Szczecinie w
dniach 11–14 września 2013.
Więcej informacji na temat XV
Ogólnopolskiego Zjazdu PTS
na stronie internetowej:
http://15zjazd.whus.pl/
index.php

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

http://medicalhumanities.wordpress.com/2013/07/27/the-visual-image-the-future-of-the-medical-humanities-cfp-conferencegalveston-texas-8-11-may-2014/
source: Internet

ROMANTIC CONNECTIONS
Date: June 13–15, 2014
Site: Tokyo, Japan
Topics: Over the last two decades, there has been sustained scholarly interest in the connections between
European Romanticism and the peoples, cultures, and literatures of the rest of the world. In addition to
discussing representations of the “East” by Romantic authors, there has been a growing trend towards
viewing Romanticism itself in a global context, as a movement shaped by wider eighteenth- and early
nineteenth-century forces of trade, migration, material circulation, intellectual exchange, slavery, and
colonialism. Papers that shed light upon the question of “connection” from the broadest range of
perspectives: imaginative, linguistic, material, social, sexual, scientific, economic, and political are cordially
invited.
Deadline for Abstracts: November 30, 2013
For further information, please visit:
http://www.romanticconnections2014.org/index.html
source: Internet

QUALITATIVE RESEARCH ON MENTAL HEALTH
Date: September 02–04, 2014
Site: Chania, Greece
Topics: In several qualitative research trends mental health is approached as a set of practices; these
include the professional practices implicated in defining and treating mental distress, the practices through
which individuals in distress live with, make sense of, and manage their experiences, as well as the wider
socio-cultural and institutional practices of understanding and dealing with human suffering. This conference
invites qualitative studies which describe these practices, their functions and their effects, examine the
discourses associated with them, and explore how these practices are viewed and experienced by the
parties involved.
Deadline for Abstracts: January 24, 2014
Registration fee: 300–350 EUR
For further information, please visit:
http://www.symvoli.gr/conference/qrmh2014/page/main
source: Internet

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

