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Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 
ARTYKUŁY 

 
 

Homogeneity of Focus 
Groups as a Pathway to 

Successful Research 
Findings? Notes from the 

Fieldwork 
  

Wojciech Woźniak 
 
 

Badania biograficzne z 
udziałem klientów instytucji 

pomocowych. 
Doświadczenia z badań 

terenowych z nastoletnimi 
rodzicami z łódzkich 

"enklaw biedy"  
 

Paulina Bunio-Mroczek 
 
 

Liminalność jako 
doświadczenie terenowe w 
badaniu grupy bezdomnych 

Polaków w Brukseli 
  

Magdalena Mostowska 
 
 

Pomiędzy światem 
"czynnego alkoholizmu" a 

rzeczywistością zdrowienia. 
Mechanizmy (re)

socjalizacyjne 
anonimowych alkoholików 

 
Jakub Trzebiatowski 

 
 

Konieczność, 
przeznaczenie, fatum – 
osoby z zaburzeniami 

obsesyjno-kompulsywnymi 
o sobie i swojej chorobie. 

Analiza postów uczestników 
psychologicznego forum 

internetowego  
 

Elżbieta Michałowska 
 
 

"Precypitacja", 
doświadczenie ekstremalne, 
zwrotnica i zasób: choroba 
z perspektywy biograficznej 

 
Magdalena Fiternicka-Gorzko 

 
 

Pułkownik Ludowego 
Wojska Polskiego, czyli o 
przemilczeniach w narracji 

biograficznej 
 

Tomasz Rawski  
 
 

Zastosowanie analizy 
konstytucji znaczenia (MCA) 

w badaniu motywacji do 
twórczości artystycznej  

 
Anna Piechota 

Aleksandra Tokarz 
 
 

RECENZJE 
 
 

Recenzja książki: Emmison 
Michael, Smith Philip, 
Mayall Margery (2012) 

Researching the Visual. 
Second Edition. London, 

Thousand Oaks, New Delhi: 
Sage 

 
Tomasz Ferenc 

  
 

Recenzja książki: Howard S. 
Becker (2013) Warsztat 

pisarski badacza. Przełożył 
Paweł Tomanek. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe 
PWN 

  
Magdalena Fiternicka-Gorzko  

  
 

Recenzja książki: Ambrozik 
Wiesław, Kieszkowska 

Anna, red., (2012) 
Tożsamość grupowa 

dewiantów a ich 
reintegracja społeczna. 

Część II. Kraków: Oficyna 
Wydawnicza "Impuls"  

 
Katarzyna Kostrzewa 

  
 

Recenzja książki: Dariusz 
Kubinowski (2013) 

Idiomatyczność – synergia – 
emergencja. Rozwój badań 
jakościowych w pedagogice 
polskiej na przełomie XX i 

XXI wieku. Lublin: 
Wydawnictwo Makmed 

 
Jakub Niedbalski 

 

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 

 

Qualitative Research Methods in Education  
Grounded Theory for Social Justice 

 

During the Summer School students will have the chance to discuss their research projects and their data 
as well as to practice with some coding workshops and other hands-on laboratory activities. Graduate 
students, post doc, and other researchers who are interested in social justice oriented research and/or had 
had some training pertaining to SJ and GTM are welcome. The course will be held in English.  
Date: June 18–21, 2014 
Site: Rovereto, Italy 

More details will be posted on the website (under construction).  
For more info, email to: gt-summerschool@unitn.it 

source: email from Organizers 
 

Brayford Jo, Cowe Francis, 
Deering John, eds., (2014) 

Sex Offenders: Punish, Help, 
Change or Control? Theory, 

Policy and Practice Explored. 
Routledge. 

Silverstone Daniel (2014) 
Night Clubbing. Drugs, Clubs, 
and Regulation. Routledge. 

Mehta Vikas (2014) The 
Street. A Quintessential Social 

Public Space. Routledge.  

Władza Sądzenia 
Numer tematyczny: Radykalny Inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta  

 

Redaktorzy zachęcają do nadsyłania tekstów, które będą próbowały odnowić wiarę w możliwość 
uniwersalnej, inkluzywnej polityki, w której konflikt oczywiście istnieje, ale jako napięcie domagające się 
rozwiązania.  
Termin nadsyłania artykułów: 31 maja 2014 
Więcej informacji na temat publikacji na stronie internetowej:  

http://wladzasadzenia.pl/call-for-papers/ 
źródło: Internet 

 

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 

SUMMER SCHOOL 

TRANSGENDER TRANSDYSCYPLINARNIE 
 

Termin: 15–16 kwietnia 2014 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja ma na celu pobudzenie do głębszej refleksji nad zjawiskiem transpłciowości przez 
pryzmat różnych nauk, które zwykły się tą tematyką zajmować – humanistycznych, społecznych oraz 
medycznych. Cenne są również refleksje integrujące podejścia tych różnych dyscyplin w większą całość. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 marca 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.transgender-transdyscyplinarnie.pl/ 
źródło: Internet 

 

Piela Anna (2014) Muslim 
Women Online. Faith and 
Identity in Virtual Space. 

Routledge. 

Women’s Studies International Forum 
Special Issue: Women’s/Gender Studies and Contemporary Changes in Academic Cultures: 

International Perspectives 
 

This special issue of Women’s Studies International Forum welcomes papers which examine the impact of 
contemporary transformations on the life of academic feminism and the lives of feminist academics.  
Deadline for Papers: May 15, 2014 
For further information, please visit: 
http://www.journals.elsevier.com/womens-studies-international-forum/call-for-papers/womensgender-studies-and-contemporary-

changes/ 
source: Internet 

 

SPOŁECZEŃSTWO SIECIOWE – MIĘDZY WOLNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM 
 

Termin: 25 kwietnia 2014 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Zasadniczym celem konferencji jest analiza fenomenu społeczeństwa sieciowego – przy 
różnorodnych sposobach jego konceptualizacji – w kontekście realnych i potencjalnych szans i zagrożeń, 
będących następstwem jego funkcjonowania, szczególnie w obrębie (współ)kształtowania relacji o 
charakterze: społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://wns.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wns/konferencja-naukowa-spoeczestwo-sieciowe-midzy-wolnoci-a-zniewoleniem 
źródło: Internet 

 

HORROR, SPIRYTUALIZM I PRAKTYKI GROZY.  
TRANSGRESJE INTERDYSCYPLINARNE 

 

Termin: 05–06 maja 2014 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Strach jest jedną z najważniejszych emocji podstawowych warunkujących nie tylko ludzką 
zdolność do przetrwania, lecz przejawiającą się we wszelakich ludzkich działaniach. Przetworzony przez 
kulturę, inspiruje na wszystkich polach sztuki, pozostając jednocześnie tajemniczy i pierwotny. W 
szczególności wpływ ten uwidacznia się na polu praktyk grozy, w przejawach spirytualizmu, jak i w horrorze. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014 
Opłata konferencyjna: 50–100 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/399004503569044/ 
źródło: Internet 

 

OKO W OKO Z… SEKSUALNOŚCIĄ 
 

Termin: 09 maja 2014 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Konferencja ma na celu ukazanie w sposób interdyscyplinarny zagadnień związanych z 
seksualnością człowieka, obejmujących jej biologiczny, społeczny, historyczny, kulturowy oraz 
psychologiczny wymiar. Jest to kolejne spotkanie z cyklu "Oko w oko z...". Poprzednie – o tematyce 
stereotypów, cielesności, nieśmiałości, miłości i agresji – cieszyły się dużym zainteresowaniem 
pracowników naukowych oraz studentów z całej Polski.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014 
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/okowoko.seksualnosc 
źródło: Internet 

 

Kociatkiewicz Jerzy, Kostera 
Monika, eds., (2014) Liquid 

Organization. Zygmunt 
Bauman and Organization 

Theory. Routledge. 

RODZINA WOBEC LOKALNYCH I GLOBALNYCH WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI 
 

Termin: 16–17 czerwca 2014 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Rodzina jest dziś przestrzenią przejawiania się sprzeczności i zjawisk, których źródła znajdują 
się gdzie indziej – w sferze pracy, procesach gospodarczych, uwarunkowaniach politycznych, rosnących 
nierównościach społecznych itp. Zewnętrzna rzeczywistość stawia rodzinę przed wieloma wyzwaniami, 
zmuszając do poszukiwania nowych sposobów radzenia sobie z nimi. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.socjologia.uni.wroc.pl/?alias=news&newsID=3076 
źródło: Internet 

 

TSBJ 2014 

50 TWARZY GENDER 
 

Termin: 15 maja 2014 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni dyskusji, na której podjęta zostanie próba 
zdefiniowania terminów płci biologicznej i kulturowej w ramach różnych dziedzin oraz gdzie będą mogły 
zderzyć się różne poglądy i perspektywy ujęcia tożsamości płciowej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia 2014 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/knss.uwr 
źródło: Internet 

 

OBECNOŚĆ TRADYCJI W KULTURZE ARTYSTYCZNEJ 
 

Termin: 15–16 maja 2014  
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad rolą, jaką odgrywa tradycja w praktykach 
artystycznych. Organizatorzy tego wydarzenia nie ograniczają zakresu tematycznego konferencji do 
konkretnej dziedziny sztuki czy też epoki, ich celem jest raczej uczynienie tradycji słowem-kluczem i 
zastanowienie się nad różnorodnymi formami jej obecności na gruncie kultury artystycznej.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2014 
Opłata konferencyjna: 40 PLN  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://amu.edu.pl/content/konferencja-studencko-doktorancka-obecno-tradycji-w-kulturze-artystycznej 
źródło: Internet 

 

BADANIA BIOGRAFICZNE W NAUKACH SPOŁECZNYCH 
 

Termin: 12–13 czerwca 2014 
Miejsce: Łódź 
Tematyka: Zaproszenie do udziału w konferencji adresowane jest do przedstawicieli różnych dziedzin nauk 
humanistycznych, a więc nie tylko socjologów. Chodzi o poznanie dorobku badawczego, podejść 
teoretycznych stosowanych przez badaczy – stąd ogólny tytuł konferencji, która traktowana jest jako 
początek budowania forum wymiany doświadczeń z zakresu metody biograficznej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2014 
Opłata konferencyjna: 100–270 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji pod adresem e-mail:  

badania.biograficzne@gmail.com 
źródło: wiadomość od Organizatorów 

  

MIASTO DLA LUDZI 
 

Termin: 30–31 maja 2014 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Tematykę współczesnego miasta można podejmować pod różnymi kątami, jednak organizatorzy 
tej konferencji zachęcają jej uczestników do uczynienia człowieka centralnym elementem, wokół którego 
toczyć się powinna dyskusja o współczesnym środowisku zabudowanym. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2014 
Opłata konferencyjna: 350 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://miastodlaludzi2014.wix.com/konferencja 
źródło: Internet 

  

CZŁOWIEK I EMOCJE W BADANIACH HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 
 

Termin: 13–14 czerwca 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Ludzka emocjonalność od lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli nauk 
humanistycznych i społecznych. Emocje nie są już domeną artystów, psychologów i innych specjalistów od 
intymności. Coraz częściej podkreślany jest społeczny i kulturowy wymiar emocji, znaczenie kontekstu 
historycznego dla zrozumienia zróżnicowanych wzorców odczuwania i sposobów ekspresji oraz ich 
przemian na przestrzeni dziejów. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 30 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://sknh.amu.edu.pl/czlowiek-i-emocje-w-badaniach-humanistycznych-i-spolecznych/ 
źródło: Internet 

  

MIĘSO! 
 

Termin: 23–24 czerwca 2014 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Proponowane obszary tematyczne to: 1) mięso w kulturze – kultura mięsa, 2) człowiek – między 
ciałem a mięsem, 3) (nie)jedzenie mięsa: etyka, religia, światopogląd, 4) trup, truchło, padlina: biomasa w 
kulturze, 5) mięso w sztuce – sztuka mięsa, 6) mięso i jego medialne obrazy. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 150–200 PLN 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/konferencjamieso 
źródło: Internet 

 

8th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLOGY 
 

Date: May 05–08, 2014 
Site: Athens, Greece 
Topics: The aim of this conference is to bring together scholars and students from all areas of sociology, 
social work, and other related fields. Theoretical and empirical research papers will be considered. 
Deadline for Abstracts: March 24, 2014 
Registration fee: 300 EUR 
For further information, please visit:  

http://www.atiner.gr/sociology.htm 
source: Internet 

 

ETHNOGRAPHY: TRENDS, TRAVERSES, AND TRADITIONS 
 

Date: August 27–29, 2014 
Site: Amsterdam, the Netherlands 
Topics: Ethnography is often seen as one of the principal approaches in qualitative methodology in general. 
This ESA midterm conference will be on trends, traverses, and traditions in ethnography. The central 
question posed at this conference will be: How do current societal and technological trends influence 
ethnography when we are studying that same society?  
Deadline for Abstracts: April 01, 2014 
For further information, please visit:  

http://aissr.uva.nl/research/externally-funded-projects/sites/content13/ethnography-27-29-august/call-for-papers/call-for-
papers.html 

source: Internet 
 

THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN’ 
 

Date: August 27–29, 2014 
Site: Aalborg, Denmark 
Topics: A particular focus of the conference is the role of symbolic interactionism in helping to understand 
the influence of social transformations on communication, identity, and everyday life. The conference invites 
presentations offering analyses of contemporary mind, self, or society from a symbolic interactionist 
perspective. 
Deadline for Abstracts: April 15, 2014 
Registration fee: 2500 DKK 
For further information, please visit:  

http://www.esssi2014.aau.dk/ 
source: Internet 

 

COMPLEXITY OF (INTER)ACTION 
 

Date: October 09–11, 2014 
Site: Oulu, Finland 
Topics: In the contemporary world, social interactions take place in settings that involve multiple 
participants, multiple courses of action, multiple tasks, (mobile) technologies, objects, materials, multiple 
sites and languages. Such settings are often highly multimodal and can involve complicated participation 
frameworks and networks, or the interaction in them is technologically mediated or spatially and temporally 
distributed.  
Deadline for Abstracts: June 01, 2014 
Registration fee: free of charge 
For further information, please visit:  

http://www.oulu.fi/coact/node/24702 
source: Internet 

 

Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych 2014 
 

To projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, który ma na celu integrowanie wspólnoty 
badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie metodologii i praktyki badań 
jakościowych. 
 

Termin: 08–10 września 2014 
Miejsce: Zielona Góra 
Tematyka: Celem spotkania będzie dyskusja o inspiracjach w badaniach jakościowych i nowych obszarach 
ich poszukiwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Organizatorzy zachęcają do rozmowy o 
doświadczeniach w pokonywaniu granic poznania, przekraczaniu konwencji i sięganiu do standardów, 
łączeniu różnych orientacji teoretyczno-metodologicznych, odkrywaniu dla analiz jakościowych fenomenów i 
zjawisk społecznych będących wcześniej przedmiotem opisu przede wszystkim ilościowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 (uczestnictwo z referatem), 31 maja 2014 (uczestnictwo 
bez referatu) 
Opłata konferencyjna: 250 PLN 
Więcej informacji na temat TSBJ 2014 na stronie internetowej: 

http://www.tsbj.wpsnz.uz.zgora.pl/ 
źródło: Internet 

 

KONFERENCJE 

Ross Leadbeater Bonnie J. 
(2014) Growing Up Fast. Re-
Visioning Adolescent Mothers’ 

Transitions to Young 
Adulthood. Routledge. 

OBLICZA BUDDYZMU NA WSCHODZIE I NA ZACHODZIE 
 

Termin: 23–25 października 2014 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Konferencja ta ma stanowić międzynarodową płaszczyznę dla wymiany doświadczeń uczonych 
z Zachodu i ze Wschodu, których obszarem zainteresowań badawczych jest jak najszerzej rozumiana 
kultura buddyjska. Temat konferencji celowo określony został szczególnie szeroko, aby umożliwić w niej 
udział nie tylko wąsko wyspecjalizowanym buddologom, ale również naukowcom z innych dziedzin. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2014 
Opłata konferencyjna: 400 PLN  
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.psc.uj.edu.pl/index.php/pl/o_nas/wydarzenia/wydarzenia_2014/oblicz_buddyzmu_102014/ 
źródło: Internet 

 

COLLECTIVE VS. COLLECTED MEMORIES 
 

Date: November 06–08, 2014 
Site: Warsaw, Poland 
Topics: The twenty-fifth anniversary of 1989 in Eastern Europe invites us to analyze the gradual 
transformation of memories of the collapse of state socialism at individual and collective levels. It offers us 
an opportunity to historicize the “memory boom” that began in 1989/1991 and continues to define the 
cultures of the region.  
Deadline for Abstracts: May 15, 2014 
Registration fee: free of charge 
For further information, please visit:  

http://genealogies.enrs.eu/category/conference-2014/ 
source: Internet 
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