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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 zachęcamy Państwa do zapoznania się z pierwszym tegorocznym numerem tematycznym
„Qualitative Sociology Review” – Biography and Emotion – Different Approaches in Dealing with the Life
Story of Natalia & 70th Jubilee of Professor Fritz Schütze – pod redakcją Kai Kaźmierskiej.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALLS FOR PAPERS
International Journal of Qualitative Methods
Special Issue: How Mixed Methods Informs and Enhances Qualitative Research

WSTĘP
Badania biograficzne w
naukach społecznych
Kaja Kaźmierska

ARTYKUŁY
Socjologia interpretatywna i
metoda biograficzna:
przemiana funkcji,
antyesencjalistyczne
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
Kamila Biały
Pomiędzy autobiografią a
biografią. Biografia literacka
jako źródło badań
socjologicznych
Piotr Kulas

Much has been written about the usefulness of mixed methods research approaches for addressing
complex research needs. It follows that there exists a need for high-quality examples that guide, yet
encourage innovation for qualitative-focused researchers. This special issue will include manuscripts
covering a range of topics pertinent to mixed methods research that illustrate its use for informing and
enhancing qualitative research.
Deadline for Abstracts: March 01, 2014
Deadline for Papers: August 31, 2014
For further information, please visit:
http://www.iiqm.ualberta.ca/en/IIQM%20News/2014/January/~/media/International%20Institute%20for%20Qualitative%
20Methodology/Other%20Qualitative%20Events/IJQM_Special_Issue_Call_For_Abstracts.pdf
source: Internet

Acta Humana
Numer tematyczny: Pamięć
Redaktorzy tego numeru tematycznego zachęcają do nadsyłania artykułów, których tematyka oscylowała
będzie w obszarze następujących zagadnień:
- metodologia badań nad pamięcią,
- najnowsze trendy i perspektywy memory studies,
- pamięć w literaturze,
- miejsca pamięci a pamięć miejsca,
- pamięć a popkultura i media,
- pamięć indywidualna a pamięć zbiorowa,
- pamięć a polityka,
- ciało jako medium pamięci.
Termin nadsyłania tekstów: 15 kwietnia 2014
Więcej informacji na temat numeru tematycznego na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/notes/konferencje-humanisty/nab%C3%B3r-artyku%C5%82%C3%B3w-do-czasopisma-acta-humanapami%C4%99%C4%87-do-15-kwietnia/626624830744779
źródło: Internet

KONKURS NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO PSR
Wobec upływu kadencji obecnej redakcji „Polish Sociological Review” (PSR) Zarząd Główny Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego powoła w trybie otwartego konkursu nowego redaktora naczelnego tego
kwartalnika PTS.
Termin nadsyłania ofert: 30 marca, 2014
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://www.pts.org.pl/public/upload/konkurs_na_stanowisko_redaktora_naczelnego_psr_2014-24c6d.pdf
źródło: Internet

KONFERENCJE
CIAŁO CIERPIĄCE

Termin: 13–14 marca 2014
Miejsce: Warszawa
Wokół projektu biografii
Tematyka: Organizatorzy tej konferencji zapraszają jej uczestników do podjęcia wspólnej refleksji
Adama Podgóreckiego:
antropologicznej nad bólem i cierpieniem oraz – w tym zakresie – również nad doświadczającym ciałem.
wyzwania koncepcyjne,
metodologiczne i społeczne Termin nadsyłania zgłoszeń: 02 lutego 2014
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Daniel Wicenty
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://kolokulturoznawcze.wordpress.com/2013/11/25/konferencja-naukowa-cialo-cierpiace/
"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

źródło: Internet

KULT(URA) SZOKU?
Termin: 25 marca 2014
Miejsce: Poznań
Tematyka: Żyjemy w kulturze, jeśli nie wręcz w kulcie szoku. Należy jednak postawić pytanie, czy
kontrowersja, łamanie tabu, epatowanie brzydotą, śmiercią, kalectwem wciąż mają taką samą siłę rażenia,
jak kiedyś?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 lutego 2014
Opłata konferencyjna: 20 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://kng.amu.edu.pl/kkn/cfp_kult(ura)_szoku.pdf
źródło: Internet

KREATYWNOŚĆ JĘZYKOWA W KOMUNIKOWANIU (SIĘ)

Kaja Kaźmierska,
Fritz Schütze

Termin: 25–26 marca 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: Temat kreatywności słownej nie został dotąd wyczerpująco omówiony, dlatego też niniejsza
Badacz z Polski na Ukrainie: konferencja stanowić będzie okazję do przyjrzenia się temu problemowi zarówno w aspekcie
problemy metodologiczne lingwistycznym, jak i kulturowym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2014
Anna Wylegała
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Badanie zderzenia kultur
metodą biograficzną

http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/aktualno%C5%9Bci.htm

Artur Wysocki

PO DRUGIEJ STRONIE OBRAZU
O WSPÓŁCZESNYM WIDZU WOBEC DZIEŁA SZTUKI

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

źródło: Internet

Termin: 14–15 kwietnia 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Kim w rzeczywistości jest szara eminencja dzisiejszych muzeów i galerii – widz? Celem
konferencji jest namysł nad strategiami, reakcjami i problemami, które są związane ze współczesnym
odbiorcą sztuki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 02 marca 2014
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/1457371757807594/
źródło: Internet

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

BIBLIOTECZKA NIEDOROSŁYCH
LITERATURA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA A NOWE MEDIA

Termin: 08-09 maja 2014
Miejsce: Toruń
Tematyka: Konferencja skierowana jest do badaczy literatury i kultury dziecięco-młodzieżowej. Jej celem
jest zainicjowanie dyskusji o przemianach współczesnej literatury oraz – szerzej – kultury dziecięcoAdam Mrozowicki
młodzieżowej, spowodowanych ekspansją nowych mediów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2014
Opłata konferencyjna: 200 PLN
Recenzja książki: Wojciech
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

https://www.facebook.com/events/185924851604622/?ref=22

źródło: Internet

ESTETYKA W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Termin: 12–13 maja 2014
Miejsce: Rzeszów
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do podjęcia rozważań dotyczących między
innymi: estetyki w pespektywie różnych nauk, metod badania zjawiska estetyki, socjologii wizualnej, estetyki
w przestrzeni miejskiej, estetyki w marketingu, rynku i utowarowienia sztuki. Konferencja jest skierowana do
przedstawicieli nauki i sztuki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 marca 2014
Opłata konferencyjna: 150–400 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.przestrzenspoleczna.pl/
źródło: Internet

PSYCHOLOGIA RELIGII I DUCHOWOŚCI
Termin: 03–04 czerwca 2014
Miejsce: Lublin
Tematyka: Organizatorzy konferencji zachęcają jej uczestników do zaprezentowania wyników badań,
zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, w tematach szeroko rozumianej psychologii religii i psychologii
duchowości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 marca 2014
Eißel Dieter, Rokicka Ewa,
Opłata konferencyjna: 100–450 PLN
Leaman Jeremy, eds., (2014)
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Welfare State at Risk.
Springer.

http://psychologiareligii.pl/

źródło: Internet

NA POGRANICZU KULTUR I NARODÓW
PROBLEMY SPOŁECZNE I PRZEMIANY KULTUROWE
Termin: 18–20 września 2014
Miejsce: Sanok
Tematyka: Konferencja ma na celu dialog pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin, którzy badają
procesy i zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące na pograniczach – ze szczególnym uwzględnieniem
regionów pogranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 czerwca 2014
Opłata konferencyjna: 150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.pwsz-sanok.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/pogranicza/
źródło: Internet
Haritaworn Jin, Kuntsman Adi,
Posocco Silvia, eds., (2014)
Queer Necropolitics.
Routledge.

DARING TO MAKE AN IMPACT
DYNAMIC QUALITATIVE RESEARCH
Date: March 22–23, 2014
Site: Keele, UK
Topics: This dynamic, interdisciplinary conference will offer a range of qualitative methodologies and
viewpoints and aims to support the cross-fertilization of ideas and “disturbing disciplinary boundaries.”
Deadline for Abstracts: February 10, 2014
Registration fee: 50–135 GBP
For further information, please visit:
https://www.keele-conferencemanagement.com/keele/frontend/reg/thome.csp?pageID=27324&eventID=94&eventID=94
source: Internet

MIGRATION RESEARCHERS IN THE FIELD

Northrop Jane Megan (2014)
Reflecting on Cosmetic
Surgery. Routledge.

Date: April 08–09, 2014
Site: Brighton, UK
Topics: The conference is open to doctoral students across all disciplines, in the UK and beyond, who are
working on migration-related issues. Presentations on a wide range of topics, with an emphasis on methods
and theory, are invited.
Deadline for Abstracts: February 15, 2014
Registration fee: free of charge
For further information, please visit:
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=scmr-phd-conference-cfp-jan2014.pdf&site=252
source: Internet

LOCALITIES THROUGH MOBILITY
CULTURES OF MOTORWAY IN CONTEMPORARY EUROPE
Date: June 11-12, 2014
Site: Poznań
Topics: The main aim of the conference is to explore the multifaceted connections between locality
understood as socio-cultural practice, grassroots economies, and the present development of motorways.
Deadline for Abstracts: April 13, 2014
Registration fee: free of charge
For further information, please visit:
Wolf Mark, Perron Bernard,
eds., (2014) The Routledge
Companion to Video Game
Studies. Routledge.

https://www.facebook.com/motorwayconference/info
source: Internet

IDENTITY STUDIES
Date: July 26–27, 2014
Site: Vienna, Austria
Topics: The notion of identity is often ending up in stereotyping of those who have different identities, and
irrespective of the approach we take in identity studies we always end up with the same dilemma: Why are
identities and identifications so important?
Deadline for Abstracts: June 20, 2014
Registration fee: 290 EUR
For further information, please visit:
http://socialsciencesandhumanities.com/upcoming-conferences-call-for-papers/international-conference-on-identity-studies.html
source: Internet

BEAUTY – EXPLORING CRITICAL ISSUES

Young Alison (2014) Street
Art, Public City. Routledge.

Date: September 20–22, 2014
Site: Oxford, UK
Topics: Beauty links, as well as divides us, supplying social connections and experience. But, what exactly
is beauty and why does it move us?
Deadline for Abstracts: March 21, 2014
Registration fee: 297 GBP
For further information, please visit:
http://www.inter-disciplinary.net/critical-issues/ethos/beauty/call-for-papers/

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

source: Internet

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

