Biuletyn Informacyjny
BIEŻĄCY
NUMER

17 . 11 .2 0 13

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 zachęcamy Państwa do lektury najbliższego wydania „Przeglądu Socjologii Jakościowej” pod
redakcją Kai Kaźmierskiej – Metoda biograficzna w naukach społecznych – które ukaże się na naszej
stronie internetowej już na przełomie listopada i grudnia.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALL FOR CHAPTER PROPOSALS
Modern Societal Impacts of the Model Minority Stereotype
A book edited by Nicholas D. Hartlep
This volume is aimed at providing relevant theoretical frameworks and the latest empirical research findings

OD REDAKTORÓW on the psychology and sociology of the modern minority stereotype. It will discuss and address the model
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

minority stereotype from a variety of perspectives and disciplines. The editor seeks chapters that address
different aspects of the model minority stereotype, ranging from methodological considerations to
conceptual arguments and related psychological research.
Deadline for Abstracts: November 30, 2013
For further information, please visit:
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR18/Hartlep_Final_CFC.pdf
source: Internet

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP
Fejos Postdoctoral Fellowship in Ethnographic Film
Fejos Postdoctoral Fellowships in Ethnographic Film support the completion of ethnographic film(s) based
on anthropological research already accomplished by the applicant. Fellowships are awarded to scholars in
the earlier stages of their careers, when they frequently lack the time and resources to develop their
research in the form of ethnographic film. Scholars who have received a Ph.D. or equivalent within ten years
of the application deadline are eligible to apply.
Application Deadline: May 01, 2014
For further information, please visit:
http://www.wennergren.org/programs/fejos-postdoctoral-fellowships
source: Internet

Małgorzata Jacyno

O SOCJOLOGII Z LITERATKĄ
Odtwarzanie czy zmiana?
Zarys nowej
problematyzacji zjawisk i
procesów kulturowych

Wystąpienie: „Ruch alterglobalistyczny w Polsce. Sieci, kultura, style życia”

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz kawiarnia Literatka zapraszają na kolejne
spotkanie w ramach cyklu O socjologii z Literatką. Wystąpienie pt. „Ruch alterglobalistyczny w Polsce. Sieci,
Marcin Lubaś
kultura, style życia” wygłosi dr Piotr Antoniewicz z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Termin: 24 listopada 2013, godz. 18.00
Miejsce: Wrocław, Kawiarnia Literatka
Między faktem, wyobraźnią i
Więcej informacji na temat spotkania na stronie internetowej:
refleksją. Parę uwag o
wzajemnych relacjach
socjologii i antropologii
Dorota Rancew-Sikora
Zwrot lingwistyczny a
samorefleksyjność
antropologii
Bartłomiej Walczak

http://pts.wroclaw.pl/aktualnosci/sieci-kultura-i-style-%C5%BCycia-alterglobalist%C3%B3w-spotkanie-w-literatce
źródło: Internet

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

Antropolog na wojnie –
dylemat etycznego
zaangażowania nauk
społecznych
Michał Kowalski

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

KONFERENCJE
CO TO ZNACZY, ŻE ZNAK ZNACZY?
Termin: 13–14 grudnia 2013
Miejsce: Lublin
Tematyka: Organizatorzy I edycji tej Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej pt. „Co to znaczy,
że znak znaczy? Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce” zapraszają jej uczestników do
podjęcia wspólnych, interdyscyplinarnych rozważań nad koncepcjami znaku i znaczenia, z uwzględnieniem
szczególnie takich dyscyplin, jak językoznawstwo, kognitywistyka, psychologia poznawcza,
psycholingwistyka, psychologia ewolucyjna, semiotyka (kognitywna), filozofia i logika.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wfis.umcs.lublin.pl/~kognitywistyka/
źródło: Internet

BIOGRAFIE EDUKACYJNE W KONTEKŚCIE CAŁOŻYCIOWEGO UCZENIA SIĘ

Apostolou Menelaos (2013)
Sexual Selection Under
Parental Choice. The
Evolution of Human Mating
Behavior. Routledge.

Termin: 07–08 lutego 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: Celem niniejszej konferencji, podobnie jak poprzednich jej edycji, jest kontynuowanie
rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej
doświadczenia procesu edukacji umiejscowionego w biegu ludzkiego życia. Konferencje w latach
poprzednich ukazały bowiem wyraźnie potrzebę dalszych rozważań i badań w tym zakresie. Planowane
spotkanie stawia pod rozwagę główny cel, jakim jest próba rozpoznania fenomenu całożyciowego uczenia
się z perspektywy biograficznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013
Opłata konferencyjna: 250 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjabb.weebly.com/
źródło: Internet

WIDEO W SZTUKACH WIZUALNYCH
Termin: 21–22 lutego 2014
Miejsce: Lublin
Tematyka: Konferencja skierowana jest do naukowców, studentów, badaczy kultury, kuratorów, krytyków
sztuki, filozofów i artystów oraz osób zainteresowanych filmem eksperymentalnym i techniką wideo w sztuce
współczesnej. Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie
refleksji potencjału artystycznego tego medium.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 listopada 2013
Opłata konferencyjna: 250 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://labirynt.com/konferencja-naukowa-wideo-w-sztukach-wizualnych-nabor-zgloszen/
źródło: Internet
Desperak Izabela (2013) Płeć
zmiany. Zjawisko
transformacji w Polsce z
perspektywy gender.
Wydawnictwo UŁ.

SEKSUALNOŚĆ W NAJNOWSZEJ POLSKIEJ POEZJI I PROZIE
Termin: 20–21 marca 2014
Miejsce: Toruń
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest zastanowienie się nad literaturą polską powstającą po roku
1989 w kontekście problematyki związanej z seksualnością. Organizatorzy tego interdyscyplinarnego
spotkania zapraszają jego uczestników do dyskusji ogniskującej się wokół następujących bloków
tematycznych: męskość/kobiecość: reprezentacje cielesności i seksualności; feminizm; tabu i jego
przełamywanie; literatura a pornograficzność; homoerotyzm i homofobiczność; seksualność a sfera
emocjonalna; parafilie; metaforyka seksualna w perspektywie nieseksualnej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://seksualnosckonferencja.wordpress.com/
źródło: Internet

NORMY, DEWIACJE I KONTROLA SPOŁECZNA
Termin: 11 kwietnia 2014
Miejsce: Warszawa
Howes David, Classen
Tematyka: Badania dotyczące stanu i przemian ładu normatywnego i dewiacji oraz koncepcji, programów
Constance (2013) Ways of
Sensing. Understanding the
i systemów działań podtrzymywania ładu społecznego, zapobiegania oraz przeciwdziałania jego naruszaniu
Senses in Society. Routledge. są bardzo ważnym nurtem w obrębie socjologii, ale również kryminologii, psychologii i pedagogiki
społecznej. Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy,
zjawiska i problemy analizy” kierowane jest osób prowadzących badania empiryczne, jak i dokonujących
analiz teoretycznych dotyczących norm, dewiacji, kontroli społecznej, problemów społecznych, budowania
programów profilaktyki społecznej oraz polityk publicznych wobec problemów społecznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2014
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.ipsir.uw.edu.pl/informacje_o_instytucie/katedry_i_zaklady/katedra_socjologii_norm_dewiacji_i_kontroli_spolecznej/
konferencja2014
źródło: Internet

FEMINIZM

Mariański Janusz (2013)
Sekularyzacja –
Desekularyzacja – Nowa
duchowość. Studium
socjologiczne. Nomos.

Termin: 14–15 maja 2014
Miejsce: Lublin
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest: usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z
feminizmem; diagnoza dotycząca obecnego stanu feminizmu w Polsce, Europie i świecie; wskazanie
wyzwań, zagrożeń i perspektyw dla feminizmu. Przewidywana jest dyskusja osób zaangażowanych w
działalność ruchów i organizacji feministycznych oraz panel studencko-doktorancki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014
Opłata konferencyjna: 400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://umcs.lublin.pl/images/media/dokumenty.do.aktualnosci/Feminizm.-.plakat.pdf
źródło: Internet

SYBIR: DOŚWIADCZENIA – PAMIĘĆ

Niesporek Andrzej,
Trembaczowski Łukasz,
Warczok Tomasz (2013)
Granice symboliczne. Studium
praktyk kulturowych na
przykładzie działań
zawodowych pracowników
socjalnych. Nomos.

Rudnicki Seweryn (2013)
Ciało i tożsamość w
Internecie. Teorie – Dyskurs –
Codzienność. Scholar.

Termin: 22–23 maja 2014
Miejsce: Białystok
Tematyka: Celem tego interdyscyplinarnego spotkania jest podjęcie tematu wspólnoty doświadczeń
zesłańczych, kontaktów z ludnością miejscową i przedstawicielami lokalnej władzy. Organizatorzy
konferencji zachęcają ponadto do refleksji nad współczesną pamięcią o doświadczeniach Sybiru, która
wyrażana jest zarówno na kartach publikacji naukowych, jak i w języku sztuki czy w aktywności środowisk
sybirackich.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://mwb.com.pl/sybirkonferencja2014/
źródło: Internet

FENOMEN ROSJI: PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Termin: 29–31 maja 2014
Miejsce: Kraków
Tematyka: Rosja jako największy i strategiczny partner Unii Europejskiej od dawna pozostaje w sferze jej
zainteresowań tak naukowych, jak i kulturowych, politycznych i gospodarczych. Wzajemna ocena wydarzeń
z przeszłości, jak i poznawanie perspektyw rozwojowych możliwe będzie wyłącznie poprzez bezpośrednie
kontakty zarówno na poziomie państwowym, jak i lokalnym. Jednak prawdziwe porozumienie będzie można
osiągnąć wyłącznie na drodze wzajemnych dwustronnych kontaktów obywateli UE i Rosjan. Szczególnie
istotne znaczenie w relacjach Unia Europejska – Rosja posiada kwestia pojednania polsko-rosyjskiego.
Stanie się ono bazą dla budowania pomiędzy oboma narodami polityki otwartości i współpracy, zaufania i
dbałości o prowadzenie stałego dialogu w duchu porozumienia przy zachowaniu szacunku dla odmienności
kulturowej, politycznej i historycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 grudnia 2013
Opłata konferencyjna: 350–700 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.rosjoznawstwo.uj.edu.pl/konferencje/-/journal_content/56_INSTANCE_31eZ/2798762/27860616
źródło: Internet

BIBLIOTEKA W CZASIE – CZAS W BIBLIOTECE
Termin: 18–19 września 2014
Miejsce: Lublin
Tematyka: Biblioteka jest instytucją w odniesieniu do której kategoria czasu może prowadzić do
wieloaspektowego spojrzenia na jej rolę kulturową i komunikacyjną. Będąc magazynem pamięci i „bramą w
czasie”, służy zabezpieczeniu dorobku intelektualnego przeszłości i pomaga efektywnie z niego korzystać.
Pełni ważną rolę wobec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W literaturze socjologicznej w odniesieniu
do bibliotek znajdujemy określenie: „Biblioteki – uśpione regały pamięci”.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://bg.umcs.lublin.pl/konferencja/index.php
źródło: Internet

UNDERSTANDING HATE CRIME: RESEARCH, POLICY & PRACTICE

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

Date: May 08–09, 2014
Site: Brighton, UK
Topics: This Conference will be an opportunity for those working in the area of hate studies to engage with
academics, policy makers, and those working in charitable organizations to further the aims and objectives
of the Network. Speakers from around the world will come together to discuss issues which are common to
those working in the area, as well as provide an opportunity to generate links and networks with those
practicing and working in other jurisdictions.
Deadline for Abstracts: January 24, 2014
Registration fee: 45–175 GBP
For further information, please visit:
http://www.sussex.ac.uk/law/newsandevents/hate
source: Internet

REVOLTING PERIPHERIES
Date: June 25–27, 2014
Site: Bielsko-Biala, Poland
Topics: Since the phenomena perceived as peripheral are recognized today within the whole spectrum of
discourses, the Organizers of the event at hand hope to explore these multiple areas in order to present a
truly interdisciplinary view on the subject. Therefore, the proposals that address the theme of the
Conference from a variety of disciplines and perspectives, offering a critical consideration of manifold
aspects of both the scope and the limitations of the revolting potential of the periphery, are warmly invited.
Deadline for Abstracts: February 15, 2014
Registration fee: 350–450 PLN (95–120 EUR)
For further information, please visit:
https://www.facebook.com/revoltingperipheries2014
source: Internet

HOW DO EDUCATION SYSTEMS SHAPE EDUCATIONAL INEQUALITIES?
Date: July 02–04, 2014
Site: The Abbey of Neumunster, Luxembourg
Topics: The Conference centers on questions of how and via which social factors and processes
characteristics of educational systems produce educational inequalities. Contributions will focus on key axes
of inequality, like social origin, gender, ethnicity/migration background, as well as other less well-studied
factors, like ability, region or religion, and certain intersections, such as male working-class migrants.
Deadline for Abstracts: December 15, 2013
For further information, please visit:
http://wwwfr.uni.lu/recherche/flshase/institute_of_education_society_history_theory_and_sociology_of_education/conferences/
home
source: Internet

VI EUROPEAN CONGRESS OF METHODOLOGY
Date: July 23–25, 2014
Site: Utrecht, The Netherlands
Topics: The European Congress of Methodology is organized biennially under the supervision of
the European Association of Methodology. The aim of this interdisciplinary meeting is to bring together all
specialists of scientific research methodology in Europe and the other continents to present and discuss the
latest advances in the field of scientific methodology.
Deadline for Abstracts: February 01, 2014
Registration fee: 200–350 EUR
For further information, please visit:
http://eam2014.fss.uu.nl/
source: Internet

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

