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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!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zespół redakcyjny „Przeglądu Socjologii
Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review”
życzy Państwu wielu chwil pełnych ciepła, spokoju i radości
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2014!
10 listopada 2013 roku odszedł Richard Grathoff, emerytowany profesor na Uniwersytecie w Bielefeld.
Był wybitnym fenomenologiem, krzewicielem myśli Floriana Znanieckiego, a także honorowym członkiem
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i przyjacielem wielu z nas.

WSTĘP

CALL FOR PAPERS
Sociology of Health & Illness
Special Issue: The Sociology of Healthcare Safety and Quality

Badania biograficzne w
naukach społecznych
Kaja Kaźmierska

Improving the quality and safety of healthcare is a global priority. Over the last decade, theories and
approaches to healthcare quality and safety have been dominated by paradigms arising from systems
engineering and management science. This special issue of Sociology of Health & Illness will bring together
ARTYKUŁY
theoretical and methodological contributions that advance a distinctive sociological understanding of this
Socjologia interpretatywna i rapidly developing field. The intention is to show case contemporary work, reflect on the current status of the
field, and signal future direction.
metoda biograficzna:
przemiana funkcji,
Deadline for Abstracts: January 31, 2014
antyesencjalistyczne
For further information, please visit:
wątpliwości oraz sprawa
krytyki
Marek Czyżewski
Biographical Research and
Treatment. Some Remarks
on Therapeutic Aspects of
Sociological Biographical
Interviews
Agnieszka GolczyńskaGrondas
Marek Grondas
Możliwości i ograniczenia
przekraczania granic między
dyscyplinami naukowymi –
na przykładzie
psychoterapii
humanistycznoegzystencjalnej i
interpretatywnie
zorientowanej socjologii

http://www.britsoc.co.uk/media/59101/SHI_Monograph_CFP_310114.pdf
source: Internet

Journal of Family Theory and Review
Special Issue:
Qualitative Family Scholarship: Innovative Theories in the Interpretive Tradition
The purpose of this special issue is to improve qualitative family scholarship by promoting theories that can
be applied to qualitative family research. Each paper will present a theory that is innovative to the field of
family studies, and propose qualitative family research that follows from that theory. The special issue will
become a valuable source of innovative theories within family studies and also a generator of qualitative
family research projects.
Deadline for Abstracts: March 01, 2014
For further information, please visit:
http://www.ncfr.org/sites/default/files/downloads/news/20130712_jftr_call_for_papers.pdf
source: Internet

CALL FOR CHAPTERS
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
on the psychology and sociology of the modern minority stereotype. It will discuss and address the model
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
Pomiędzy autobiografią a
conceptual arguments and related psychological research.
biografią. Biografia literacka
Deadline for Abstracts: December 30, 2013
jako źródło badań
For further information, please visit:
socjologicznych
Kamila Biały

http://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/1107

source: Internet

Piotr Kulas
Wokół projektu biografii
Adama Podgóreckiego:
wyzwania koncepcyjne,
metodologiczne i społeczne
Daniel Wicenty
"Pomieszany świat"
dzieciństwa Johna Maxwella
Coetzee. Pisarstwo
autobiograficzne jako
przedmiot zainteresowania
antropologa kultury
Aleksandra Rzepkowska
Wykorzystanie
autobiograficznego
wywiadu narracyjnego w
badaniach nad
konstruowaniem obrazu
przeszłości w biografii. Na
przykładzie socjologicznego
porównania narracji na
temat życia w PRL i NRD
Kaja Kaźmierska,
Fritz Schütze

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

KONFERENCJE
SOCJOTERAPEUTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ KONFLIKTOWĄ
Termin: 4 kwietnia 2014
Miejsce: Poznań
Tematyka: W programie konferencji przewidziano omówienie zagadnień dotyczących profilaktyki konfliktów
i sporów, zarządzania sytuacją konfliktową, jej diagnozowania, analizowania, rozwiązywania, a także
efektów tych przedsięwzięć dla jednostek, ich grup, środowisk oraz całego społeczeństwa.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 stycznia 2014
Opłata konferencyjna: 150–350 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konflikt-konferencja2014.blog.pl/
źródło: Internet

SERIALE W KONTEKŚCIE KULTUROWYM

Termin: 07–09 kwietnia 2014
Miejsce: Olsztyn
Badacz z Polski na Ukrainie: Tematyka: Umarła telewizja, niech żyje serial! Z ubogiego krewnego kina stał się produktem o (nie)
problemy metodologiczne kwestionowanych wartościach artystycznych, kulturotwórczych i komercyjnych. Wpływa na kształt dyskursu
publicznego, poszerzając granice bezpiecznej tematyki i przyjętych sposobów jej przedstawiania.
Anna Wylegała
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 stycznia 2014
Opłata konferencyjna: 200 PLN
Badanie zderzenia kultur
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
metodą biograficzną

http://serialeolsztyn.blogspot.com/
źródło: Internet

Artur Wysocki

RECENZJE
Book Review: Waniek,
Katarzyna. 2012. Polish
immigrants to Germany.
Biographical Analysis of
Narrative Interviews with
Young Polish People who
Left for Germany Between
1989 and 1999. Lodz:
Wydawnictwo UŁ

KOBIETY I MĘŻCZYŹNI W POSTRODZINNYM ŚWIECIE
Termin: 09 kwietnia 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce alternatywnych scenariuszy
życia małżeńsko-rodzinnego, których wzrastająca popularność we współczesnych społeczeństwach
obserwowana jest zarówno przez demografów, jak i socjologów oraz psychologów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2014
Opłata konferencyjna: 170 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kobietyimezczyzni.uni.lodz.pl/
źródło: Internet

Andrzej Piotrowski
Book review: Miller, Robert,
Day, Graham. 2012. The
Evolution of European
Identities. Biographical
Approaches. Houndmills:
Palgrave Macmillan

PRACA – WIĘŹ – INTEGRACJA

Termin: 09–10 kwietnia 2014
Miejsce: Katowice
Tematyka: Profesor Władysław Jacher zostawił po sobie liczne grono uczniów i przyjaciół, którzy pragną
uczcić jego pamięć w 5. rocznicę śmierci. Idea konferencji i jej zakres będą więc tematycznie obracać się
wokół problematyki, jaką w swojej twórczości naukowej podejmował Władysław Jacher. Zasadniczo można
Adam Mrozowicki
je streścić do trzech głównych zagadnień: praca, więź i integracja.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2014
Recenzja książki: Wojciech Opłata konferencyjna: 500 PLN
Doliński (2012) Nowe ślady. Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Stare drogi. Europa w
pamiętnikach Polaków.
Kraków: Zakład
Wydawniczy NOMOS
Kaja Kaźmierska

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

http://www.is.wns.us.edu.pl/praca-wiez-integracja/zaproszenie
źródło: Internet

MIASTO W SZTUCE – SZTUKA W MIEŚCIE
Termin: 10–11 kwietnia 2014
Miejsce: Lublin
Tematyka: Organizatorzy tego interdyscyplinarnego wydarzenia zapraszają do podjęcia refleksji na temat
różnych sposobów przedstawiania i funkcjonowania miasta w sztuce (literatura, teatr, film, performance art)
oraz współczesnej humanistyce (antropologia, filozofia, socjologia).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/233704160139312/?source=1
źródło: Internet

PRZESTRZENIE KONFLIKTU

DeMello Margo (2014) Body
Studies. An Introduction.
Routledge.

Termin: 24–26 kwietnia 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianymi
konfliktami. Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji kierowane jest do przedstawicieli nauk
humanistycznych i społecznych: historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców,
archeologów, ale także politologów, socjologów i prawników.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2014
Opłata konferencyjna: 35 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjasknh.wordpress.com/
źródło: Internet

CZY STRACONE POKOLENIE?
MŁODZIEŻ I JEJ DYLEMATY NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Elkington Sam, Gammon
Sean, eds., (2013)
Contemporary Perspectives in
Leisure. Routledge.

Termin: 20–21 maja 2014
Miejsce: Przemyśl
Tematyka: Jednym z głównych problemów początku XXI wieku w Europie jest sytuacja młodzieży.
Pokolenie młodych osób staje przed szeregiem problemów związanych z wejściem na rynek pracy,
zakładaniem rodziny, emigracją czy partycypacją w życiu publicznym. Te tematy wymagają naukowej
dyskusji. Istotnym, oprócz wskazanych zagadnień, tematem jest również opracowanie wspólnych,
międzynarodowych standardów metodologicznych związanych z badaniem młodzieży w Europie Środkowej
i Wschodniej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 stycznia 2014
Opłata konferencyjna: 300–360 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/index.html
źródło: Internet

KULTURA CZYTELNICZA MŁODEGO POKOLENIA
Termin: 16–17 października 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: III Międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura czytelnicza młodego pokolenia” to kolejne z
cyklu spotkanie badaczy i praktyków z całego świata, to forum wymiany myśli, na którym prezentowany jest
aktualny stan badań kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz dobre praktyki w zakresie jej krzewienia.
Międzynarodowy wymiar konferencji ułatwia globalne spojrzenie na zagadnienia będące jej przedmiotem i
umożliwia wymianę refleksji, spostrzeżeń i doświadczeń.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014
Opłata konferencyjna: 450 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.konfkbin.uni.lodz.pl/index.php/pl/
źródło: Internet
Malhotra Ravi, Rowe Morgan
(2014) Exploring Disability
Identity and Disability Rights
through Narratives.
Routledge.

(RE)CONSTRUING NATIONHOOD IN “(UN)DOING EUROPE” TODAY?
Date: May 08–10, 2014
Site: Warsaw, Poland
Topics: The conference will examine the current nexus between national and European thinking (in talk and
text). It will address discursive (texts, genres, metaphors, etc.), and more broadly, semiotic (artifacts,
images, icons, etc.) manifestations of nationhood in how Europe is being “done” but also “undone” today.
Deadline for Abstracts: December 31, 2013
Registration fee: 400 PLN (100 EUR)
For further information, please visit:
http://pl.ils.uw.edu.pl/call-for-papers/
source: Internet

ADVANCES IN QUALITATIVE METHODS

Pálné Kovács Ilona, Kutsar
Dagmar, eds., (2014)
Internationalisation of Social
Sciences in Central and
Eastern Europe. Routledge.

Date: June 23–25, 2014
Site: Edmonton, Alberta, Canada
Topics: Contemporary societal and organizational issues are complex and practitioners and policy-makers
are seeking strong evidence upon which to base decisions. Qualitative research is increasingly used to
understand or address specific issues or problems in relation to practice, policy, or outcomes. While
qualitative studies are necessary and important in applied social research, many issues arise in their
enactment.
Abstract Submission Opens: January 10, 2014
For further information, please visit:
http://www.iiqm.ualberta.ca/en/Conferences_and_Workshops/AdvancesinQualitativeMethods.aspx
source: Internet

PERSPECTIVES ON QUALITATIVE RESEARCH
Date: June 25–27, 2014
Site: Guanajuato, Mexico
Topics: This conference is open to individuals who carry out or are interested in qualitative research in any
discipline. During this conference, the Organizers hope to address a number of issues, such as: the role
of interpretation, methodology, identity, ideology, culture, power, or social/political aspects, to name only a
few.
Deadline for Abstracts: March 15, 2014
Registration fee: 1000 USD
For further information, please visit:
http://gtoqualitative.weebly.com/
source: Internet
Wilcox Melissa M. (2013)
Religion in Today’s World.
Routledge.

CRIME FICTION – HERE AND THERE AND AGAIN

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

Date: September 11–13, 2014
Site: Gdansk, Poland
Topics: Crime narratives are among the most popular forms of storytelling worldwide and have played a
central role in the development of national literatures. The aim of this conference is to discuss crime fiction
across national borders, cultures, languages, genres, arts, and different media.
Deadline for Abstracts: March 31, 2014
Registration fee: 250–300 PLN (60–75 EUR)
For further information, please visit:
http://crimegdansk.wordpress.com/2013/11/10/call-for-papers/
source: Internet

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

