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WYDAWNICZE 

OD REDAKTORÓW 
 

Znikające różnice. Relacje 
między socjologią i 

antropologią kulturową w 
świetle teorii systemów 

Niklasa Luhmanna  
 

Grażyna Woroniecka 
Magdalena Łukasiuk 

 
 

ARTYKUŁY 
 

Antropolodzy i antropologia 
wobec procesu 

wyznaczania granic 
dyscypliny. Kazus Polski  

 
Katarzyna Warmińska 

 
 

Anatomia nowoczesnej 
refleksyjności  

 
Małgorzata Jacyno 

 
 

Odtwarzanie czy zmiana? 
Zarys nowej 

problematyzacji zjawisk i 
procesów kulturowych  

 
Marcin Lubaś 

 
 

Między faktem, wyobraźnią i 
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 

 
 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 
 

IV EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

„Przypominamy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił 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://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php 
 

Ferenc Tomasz, Domański 
Marek, red., (2013) 

Architektura przymusu. 
Interdyscyplinarne studia nad 

opresyjnymi funkcjami 
architektury. Wydawnictwo 

ASP. 

Brooks Ann, Devasahayam 
Theresa (2013) Gender, 

Emotions and Lobour Markets 
– Asian and Western 

Perspectives. Routledge. 

(POST)INDUSTRIALNOŚĆ 
 

Termin: 12 grudnia 2013 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: W centrum zainteresowania organizatorzy tego spotkania chcą postawić zmiany zachodzące w 
przestrzeni, która jest – lub była – w jakiś sposób związana z przemysłem, akcentując wizualne i kulturowe 
aspekty tych zmian. Przestrzenie postindustrialne rozumiane będą jako konkretne, fizyczne miejsca, 
urządzenia, rzeczy, ale też układy społeczne, praktyki, sposoby myślenia, język. Przestrzenie (post)
industrialne to nie tylko miejsca opuszczane czy kolonizowane wtórnie przez przyrodę. To także zanikające 
sposoby życia, doświadczania wspólnot i codzienności oraz zmieniające się tożsamości społeczne, które w 
duchu kultury kreatywnej traktowane są czasem jako negatywne elementy oporu przeciwko dalszym etapom 
modernizacji innowacji. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 listopada 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.pts.org.pl/public/upload/przestrzenie_postindustrialne-e4975.pdf 
źródło: Internet 

 

CYBERDOŚWIADCZENIE 
 

Termin: 06–07 grudnia 2013 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zapraszają do podjęcia wspólnej refleksji nad nowym typem 
doświadczenia, które pojawiło się wraz z postępującym procesem gamifikacji współczesnej kultury, czyli 
przenikaniem strategii związanych dotąd wyłączenie z przestrzenią wirtualną do tego, co zwykliśmy 
nazywać rzeczywistością. Interesujące wydaje się więc przyjrzenie się, w jaki sposób takie dziedziny kultury, 
jak literatura, muzyka i teatr, ale także sport i edukacja, funkcjonują w świecie pozbawionym binarnej 
opozycji pomiędzy tym, co realne, a tym, co wirtualne.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 listopada 2013 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/1418181381732682/?ref_newsfeed_story_type=regular 
źródło: Internet 

 

O SOCJOLOGII Z LITERATKĄ  

CYWILIZACJE W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ.  
STAN I KIERUNKI BADAŃ NAD CYWILIZACJAMI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA 

 

Termin: 12–13 grudnia 2013 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Tematem przewodnim tej edycji konferencji jest próba dokonania przeglądu stanu i kierunków 
badań, jakie są prowadzone nad cywilizacjami współczesnego świata. Odkrywając nowe obszary 
rzeczywistości współczesnego świata, stoimy jednocześnie na stanowisku, że różnorodność perspektyw, 
wielość tematów, a także krytyczne reinterpretacje dotychczasowych wątków są czymś szczególnie 
cennym. Z tego względu organizatorzy tego wydarzenia zachęcają zarówno do rekapitulacji 
dotychczasowego dorobku, jak i do wejścia z nim w polemikę; do twórczego rozwijania tematów 
klasycznych, jak i nowatorskiego ujęcia niezbadanych wcześniej problemów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 listopada 2013 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej dla osób zarejestrowanych  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://sites.google.com/site/socjologiacywilizacji/ 
źródło: Internet 

 

SEXUALITY AND DISABILITY 
 

Date: May 06–08, 2014 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: This conference seeks to challenge popular conceptions and perceptions of sexuality and disability. 
In addition to academic papers, the organizers of this event are particularly interested in opening up a space 
for the discussion of personal experiences of disability and sexuality and the role of sex workers, community 
programs, and the work of sex educators.  
Deadline for Abstracts: December 06, 2013 
Registration fee: 295 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/gender-and-sexuality/sexuality-and-disability/call-for-presentations/ 
source: Internet 

 

Mikołajczyk-Lerman Grażyna 
(2013) Między wykluczeniem 
a integracją – realizacja praw 
dziecka niepełnosprawnego i 

jego rodziny. Analiza 
socjologiczna. Wydawnictwo 

UŁ. 

Warzywoda-Kruszyńska 
Wielisława, Jankowski 

Bogusław (2013) Ciągłość i 
zmiana w łódzkich enklawach 

biedy. Wydawnictwo UŁ. 

Journal of Peacebuilding and Development 
Vol. 9, no. 3 

 

The Journal of Peacebuilding and Development is calling for papers for its forthcoming open issue Volume 
9, Number 3, to be published in December 2014. JPD foregrounds qualitative methodologies, especially 
empirically based case studies that facilitate grounded and fresh analysis to serve theory, policy, and 
strategy development. JPD offers a space for scholars and practitioners to examine the logic and impacts of 
dominant policies and practices, and to cultivate, visionary, holistic approaches striving to advance 
collaboration between the fields of peace building and development.  
Deadline for Abstracts: November 08, 2013 
For further information, please visit: 

http://www.internationalpeaceandconflict.org/forum/topics/journal-of-peacebuilding-and-development-call-for-papers-vol-9-no?
xg_source=activity#.UmYn1PnFF8G 

source: Internet 
 

Wystąpienie: „Kibice piłkarscy – portret socjologiczny” 
 

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz kawiarnia Literatka zapraszają na kolejne 
spotkanie w ramach cyklu O socjologii z Literatką. Wystąpienie pt. „Kibice piłkarscy – portret socjologiczny” 
wygłosi mgr Stanisław Kamykowski, doktorant Instytutu Socjologii.  
Termin: 27 października 2013, godz. 18.00  
Miejsce: Wrocław, Kawiarnia Literatka  
Więcej informacji na temat spotkania na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/191630831021974/ 
źródło: Internet 

 

SOURCES OF PHOTOGRAPHY: IMAGINATION VERSUS REALITY 
 

Date: April 24–26, 2014 
Site: Istanbul, Turkey  
Topics: This conference aims at achieving a comparative and interdisciplinary perspective on fictional 
reality of photography on the basis of imagination and reality. Contemporary trends in photography are 
going to be explored in relation to the multiple roles as document, witness, archive, or individual expression, 
fantasy, and an artistic object. 
Deadline for Abstracts: January 17, 2014 
For further information, please visit: 

http://www.contemphotoconference.org/ 
source: Internet 

 

Lindgren Simon, ed., (2013) 
Hybrid Media Culture. Sensing 

Place in a World of Flows. 
Routledge. 

KONFERENCJE 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

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. 
 

CALLS FOR PAPERS 

CALL FOR BOOK PROPOSALS 

Studia Socjologiczne 
Numer tematyczny: Socjologia płci i seksualności.  

Badania społeczne w perspektywie teorii queer i krytyki feministycznej 
 

Jedną z głównych cech studiów nad seksualnością i płcią (w tym gender i queer studies) jest ich 
krytyczność i refleksyjność wobec hegemonii i praktyk władzy. Szczególnie z tego względu posiadają one 
ogromny potencjał dla rozwoju nauk społecznych w Polsce, podważając dotychczas przyjęte za oczywiste 
paradygmaty i prowokując do stawiania odważnych pytań dotyczących funkcjonowania grup i jednostek we 
współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem tych dotychczas marginalizowanych i 
wykluczanych.  
Termin nadsyłania artykułów: 28 lutego 2014 
Więcej informacji na temat numeru tematycznego na stronie internetowej: 

http://rodzinyzwyboru.pl/wp-content/uploads/2013/10/CFP-Socjologia-p%C5%82ci-i-seksualnosci-Studia-Socjologiczne-3-
2014.pdf 

źródło: Internet 
 

Urban Education Studies Series 
 

This series focuses on contemporary and historical issues related to teaching and learning across the 
spectrum of urban education. Its primary objective is to publish new knowledge focused on education 
scholarship that can improve our understandings of cultivating student success and addressing education 
barriers. Books, research studies, as well as single authored and edited volumes that directly or indirectly 
explore the lived educational experiences of children and families, teaching practices in urban learning 
environments, policies affecting urban students’ opportunities to learn, and innovative perspectives that 
challenge the status quo of current education are warmly invited. 
Deadline for Manuscript Proposals: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR18/urban.pdf 
source: Internet 

 

OBLICZA POSTPAMIĘCI 
 

Termin: 06 marca 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Czym jest postpamięć i jaką spełnia rolę w kulturze? Czy jest alternatywną, nieobiektywną 
wersją historii, opowiedzianą z perspektywy jednostki? Jakie skutki przynosi życie w świecie tak bardzo 
zdominowanym przez cudzą narrację, że trudno jest stworzyć swoją własną? Jak zmierzyć się z 
postpamięcią? Czy można ją w jakiś sposób odreagować, czy wręcz uwolnić się od niej? Jak manifestuje 
się postpamięć w literaturze, sztukach plastycznych i wizualnych? Ten krąg zagadnień organizatorzy 
niniejszego spotkania chcieliby uczynić przedmiotem refleksji.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2013 
Opłata konferencyjna: 200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/postpamiec 
źródło: Internet 

 

CZAS NA WYCHOWANIE. EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI 
 

Termin: 20–22 marca 2014 
Miejsce: Wałbrzych 
Tematyka: W ramach niniejszej konferencji, której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w sprawie 
polityk edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, organizatorzy tego wydarzenia proponują jego 
uczestnikom wzięcie udziału w następujących sekcjach tematycznych: 1. Modele i systemy edukacji w 
krajach UE, 2. Pragmatyka zawodowa nauczycieli w UE, 3. Polityczne i społeczno-kulturowe 
uwarunkowania edukacji w UE, 4. Wspieranie rozwoju dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej 
krajów europejskich, z uwzględnieniem niepełnosprawności.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2013 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.pwsz.com.pl/zdjecia/image/Konferencje-naukowe/Konferencja_pedagogiczna_IV_1.pdf 
źródło: Internet 

 

NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ 
 

Termin: 27–28 marca 2014 
Miejsce: Bielsko-Biała 
Tematyka: W związku ze zmieniającymi się pod wpływem oczekiwań społecznych i wymagań współczesnej 
kultury i gospodarki funkcjami i zadaniami stojącymi przed nauczycielami na różnych etapach kształcenia, 
rodzi się refleksja nad kontekstami zmian zachodzącymi w teorii i praktyce pedagogicznej. Jednym z celów 
tego spotkania jest integracja środowisk akademickich zajmujących się konceptualizacją i realizacją badań 
oraz projektów edukacyjnych dotyczących nauczyciela i ucznia w teorii i praktyce pedagogicznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 grudnia 2013 
Opłata konferencyjna: 530 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.us.edu.pl/sites/all/files/www/wiadomosci/konf/KONF._Bielsko_27-28.03.2014_KOMUNIKAT1.pdf 
źródło: Internet 

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COACHINGU NAUKOWEGO 
 

Termin: 13–14 maja 2014 
Miejsce: Olsztyn 
Tematyka: Celem organizatorów I Ogólnopolskiej Konferencji Coachingu Naukowego jest zebranie w 
jednym miejscu i czasie umysłów, które wierzą w nieograniczony rozwój istoty ludzkiej. Ludzi, którzy w 
przyjacielskiej atmosferze wypracują jasne wyznaczniki i standardy naukowego podejścia do zagadnień 
coachingowych. Konferencja skierowana jest do naukowców zajmujących się tematyką coachingową; 
praktyków pragnących podzielić się udokumentowanymi doświadczeniami; przedstawicieli biznesu 
korzystających z usług coachingowych; czynnie działających Coachów zmierzających do uprawomocnienia 
zawodu i wyznaczenia jasnych standardów pracy oraz wszystkich innych osób wierzących w moc 
coachingu. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2014 
Opłata konferencyjna: 399–599 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.coachingnaukowy.pl/ 
źródło: Internet 

 

TEENAGERS AND CONTEMPORARY VISUAL CULTURE 
 

Date: May 10–12, 2014 
Site: Lisbon, Portugal 
Topics: The practices, sensibilities, issues, and events that define the teen experience may vary across 
time and place, but collectively they inspire the development of a visual culture whose richness and diversity 
speaks volumes about the relationship between teens and their world. The Teens and Contemporary Visual 
Culture Project aims to facilitate a better understanding of how visual culture functions as a means of 
creative expression for teens. 
Deadline for Abstracts: December 08, 2013 
Registration fee: 297 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/skins/call-for-papers/ 
source: Internet 

 

VISIONS OF IDENTITY: GLOBAL FILM AND MEDIA 
 

Date: June 26–28, 2014 
Site: London, UK 
Topics: This major international conference will seek to explore, celebrate, and critique the screen-based 
traditions of film, TV, and digital media in all their manifold dimensions. This pioneering annual conference, 
now going into its fourth edition, has proved to be of considerable interest and value to established scholars, 
early career Faculty, young researchers, and anyone with a commitment to learning about global film and 
media in a dynamic and friendly academic context.  
Deadline for Abstracts: March 31, 2014 
Registration fee: 125–240 GBP 
For further information, please visit: 

http://www.thelondonfilmandmediaconference.com/ 
source: Internet 

 

Zimnica-Kuzioła Emilia (2013) 
Polski homo religiosus. 

Doświadczenie religijne w 
relacjach potocznych. 

Wydawnictwo UŁ. 
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