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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.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
WYNIKI WYBORÓW DO EXECUTIVE COMMITTEE OF ESA
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że profesor Krzysztof T. Konecki został wybrany na członka
Executive Committee of European Sociological Association!
Gratulujemy!
CALL FOR PAPERS

OD REDAKTORÓW
Znikające różnice. Relacje
między socjologią i
antropologią kulturową w
świetle teorii systemów
Niklasa Luhmanna
Grażyna Woroniecka
Magdalena Łukasiuk

Organization
Special Issue: Extreme Work / Normal Work
As this special issue of “Organization” aims to describe, explain, and theorize the problematic of intense /
normal work in a wide-ranging and imaginative fashion, empirical and theoretical contributions that engage
with the broad theme of extreme work / normal work are warmly invited.
Deadline for Papers: October 31, 2013
For further information, please visit:
http://www.uk.sagepub.com/repository/binaries/pdf/ExtremeWork-SI-proposal.pdf
source: Internet

ARTYKUŁY
Antropolodzy i antropologia
wobec procesu
wyznaczania granic
dyscypliny. Kazus Polski
Katarzyna Warmińska
Anatomia nowoczesnej
refleksyjności
Małgorzata Jacyno

CALL FOR CONTRIBUTIONS
Contributions for Edited Volume and Research Workshop
Parental Movements: The Politicization of Motherhood and Fatherhood in
Central and Eastern Europe and the Post-Soviet Region
Paper submissions for the edited volume on parental activism in Central and Eastern Europe and postSoviet region are cordially invited. The principal author of each accepted research paper will be invited to
take part in a workshop that will further develop the book’s common analytical framework, and lead to the
main findings and lessons. This workshop will take place at Södertörn University, Stockholm, Sweden in mid
-June 2014.
Deadline for Papers: January 15, 2014
For further information, please visit:
http://civilsocietyinpoland.blogspot.com/

Odtwarzanie czy zmiana?
Zarys nowej
problematyzacji zjawisk i
procesów kulturowych

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:
Między faktem, wyobraźnią i
Marcin Lubaś

refleksją. Parę uwag o
wzajemnych relacjach
socjologii i antropologii
Dorota Rancew-Sikora
Zwrot lingwistyczny a
samorefleksyjność
antropologii
Bartłomiej Walczak
Antropolog na wojnie –
dylemat etycznego
zaangażowania nauk
społecznych
Michał Kowalski

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

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

KONFERENCJE
EDUKACJA XXI WIEKU
Termin: 23–25 października 2013
Miejsce: Zakopane
Tematyka: Celem tego interdyscyplinarnego spotkania jest podjęcie wspólnej refleksji na tematy wpisujące
się w problematykę edukacji międzykulturowej w warunkach kultury globalnej. Organizatorzy tej konferencji
zachęcają do nadsyłania propozycji referatów teoretycznych oraz empirycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
Opłata konferencyjna: 300 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.konferencja.21.edu.pl/index.html
źródło: Internet

WSTRĘT I OBRZYDZENIE
Termin: 26–27 października 2013
Miejsce: Gdańsk
Tematyka: Organizatorzy tej konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji
nad zagadnieniami związanymi z pojęciem wstrętu i obrzydzenia w obszarze literatury i sztuki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 września 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjaobrzydzenie.blogspot.com/
źródło: Internet

UTOPIE I FANTAZJE

Coveney John (2013) Food.
Routledge.

Termin: 14–15 listopada 2013
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Konferencja dotyczy alternatywnych sposobów projektowania, pisania, myślenia o modzie i
dizajnie. Jej celem jest postawienie pytań o rolę i znaczenie utopii i fantazji – jaki mają związek z
rzeczywistością, co mówią o współczesnym społeczeństwie? Jakie pragnienia i lęki możemy z nich
wyczytać?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
Opłata konferencyjna: 50 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://modamimowszystko.blogspot.com/
źródło: Internet

KULTURA JEDZENIA, JEDZENIE W KULTURZE
Termin: 16–17 listopada 2013
Miejsce: Kraków
Tematyka: Zwyczaje związane z jedzeniem są jednym z najistotniejszych elementów każdej kultury –
wpajane od dziecka, sankcjonowane społecznie i religijnie – stanowią dla człowieka nie tylko element
codziennego stylu życia, ale także manifest tożsamości. Zwyczaje żywieniowe są zatem i tym, co w istotny
sposób różnicuje kultury, stając się nierzadko przyczyną politycznych sporów i nieporozumień. Konferencja
ma na celu ukazać tę różnorodność i przedstawić jej przyczyny zarówno z perspektywy kulturowej, religijnej,
jak i psychologicznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2013
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Fulu Emma (2013) Domestic
Violence in Asia. Routledge.

http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_t2TT/10172/24920985
źródło: Internet

RETORYKA WIZUALNA
Termin: 21–22 listopada 2013
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Współczesna kultura wymaga rosnącej świadomości tego, jak ważny jest przekaz ikoniczny.
Obraz badają dziś historycy sztuki, semiotycy i antropologowie, ale także socjologowie, kulturoznawcy czy
medioznawcy. Jednym z nurtów tych badań jest retoryka wizualna – zajmująca się perswazyjnym aspektem
wizualności. Badacze zainspirowani teorią retoryczną analizują, w jaki sposób obraz oddziałuje na odbiorcę,
zmieniając jego poglądy, postawy, wywołując określone działania. Wypracowują także metody pozwalające
badać fenomen kultury wizualnej. Organizatorzy tego spotkania zapraszają wszystkich zainteresowanych
badaniem obrazów w kulturze do dyskusji nad perspektywami teoretycznymi i metodologicznymi, jakie
otwiera retoryka.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2013
Opłata konferencyjna: 200–350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Lury Celia, Wakeford Nina,
eds., (2013) Inventive
Methods: The Happening of
the Social. Routledge.

http://www.retoryka.edu.pl/
źródło: Internet

KREOWANIE SPOŁECZEŃSTWA NIEWIEDZY
Termin: 27–28 listopada 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: Celem konferencji jest próba pokazania mechanizmów i działań przyczyniających się do
kreowania społeczeństwa niewiedzy. Dokonywać się to może na wiele różnych sposobów, przez:
przemilczanie prawd, zniekształcanie faktów, zacieranie różnicy między faktami i kryteriami ocen,
wprowadzanie chaosu informacyjnego, posługiwanie się fałszywymi informacjami, kreowanie sztucznych
problemów, odciąganie uwagi od problemów istotnych, obniżanie standardów poznawczych na różnych
szczeblach edukacji, narzucanie kultury niskich wartości, traktowanie szkolnictwa wyższego jako
przedsiębiorstwa, zastąpienie dążenia do prawdy zdobywaniem grantów i wysokich pozycji w rankingach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.id.uw.edu.pl/dzialy/badania/strona/konferencje-zewnetrzne
źródło: Internet

Pawłowska Beata (2013)
Emocje społeczne w pracy
nauczyciela i przedstawiciela
handlowego. Wydawnictwo
UŁ.

ETHNOGRAPHIC AND QUALITATIVE RESEARCH CONFERENCE
Date: February 10–11, 2014
Site: Las Vegas, NV, USA
Topics: Research projects among a broad spectrum of topics are cordially invited. Employment of
traditional ethnographic and qualitative research projects provides the common thread for conference
papers.
Deadline for Abstracts: November 16, 2013
Registration fee: 180–350 USD
For further information, please visit:
http://www.eqrc.net/
source: Internet

THE ETHNOGRAPHIC IMAGINATION

Rutherford Jennifer (2013)
Zombies. Routledge.

Date: February 28 – March 01, 2014
Site: Philadelphia, PA, USA
Topics: With the multimodal affordances of today’s digital technologies, aesthetic and symbolic practices
are more and more a part of people’s everyday lives the world over. Meanwhile, in schools, aesthetic
approaches to learning are too often – increasingly – perceived as “extras” that can be relegated to the
margins of the curriculum or eliminated entirely without repercussion. Yet, the arts expand our ways of
knowing as surely as ethnography expands our ways of understanding our world. Indeed, several
ethnographic research traditions have explored the pedagogical possibilities of artistic expression and
performance, in and out of schools. How do we as educators envision the place of artistic and multimodal
expression in our pedagogies?
Deadline for Abstracts: October 01, 2013
For further information, please visit:
http://www.gse.upenn.edu/cue/forum
source: Internet

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

PERSUASIVE 2014
Date: May 21–23, 2014
Site: Padua, Italy
Topics: Persuasive Technology (PT) is a vibrant interdisciplinary research field, focusing on the design and
development of interactive technologies aimed at changing users’ attitudes or behaviors through persuasion
and social influence, but not through coercion or deception. Academics, students, and practitioners
interested in theories, design, and applications development related to persuasion are invited to submit their
work for presentation at the conference.
Deadline for Abstracts: November 18, 2013
For further information, please visit:
http://www.persuasive2014.org/
source: Internet

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF BOUNDARIES
Date: June 25–27, 2014
Site: London, ON, Canada
Topics: Presenters are invited to reflect on how notions of the boundary continue to pique our
methodological and analytical imaginations. In contemplating the generic, processual qualities of boundary
construction we might consider how boundaries are created, maintained, transcended, and reconstituted.
Deadline for Abstracts: September 30, 2013
For further information, please visit:
http://www.qualitatives.ca/
source: Internet

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

