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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 Wielkanocnych, zespół redakcyjny
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review”
życzy Państwu wielu chwil pełnych ciepła, spokoju i radości!
CALLS FOR PAPERS
Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka

ARTYKUŁY

Redakcja kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” zaprasza do zgłaszania
tekstów dotyczących szeroko rozumianej problematyki krzywdzenia dzieci. Aktualnie przyjmowane są
artykuły do tomu 13, nr 2 (2014).
Termin nadsyłania artykułów: 31 maja 2014
Więcej informacji na temat publikacji na stronie internetowej:
http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/

Homogeneity of Focus
Groups as a Pathway to
Successful Research
Findings? Notes from the
Fieldwork

źródło: Internet

The Journal for Undergraduate Ethnography

The Journal for Undergraduate Ethnography (JUE) seeks to distribute original student-produced work from a
variety of disciplinary areas. The JUE encourages current undergraduates or those who have graduated
within the past twelve months to submit original ethnographic manuscripts for consideration. Manuscripts
may include research on any subject.
Badania biograficzne z
udziałem klientów instytucji Deadline for Papers: two deadlines per year – January 31, July 31
pomocowych.
For further information, please visit:
Wojciech Woźniak

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

http://undergraduateethnography.org/
source: Internet

TSBJ 2014
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
Pomiędzy światem
ich poszukiwań w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Organizatorzy zachęcają do rozmowy o
"czynnego alkoholizmu" a doświadczeniach w pokonywaniu granic poznania, przekraczaniu konwencji i sięganiu do standardów,
rzeczywistością zdrowienia.
łączeniu różnych orientacji teoretyczno-metodologicznych, odkrywaniu dla analiz jakościowych fenomenów i
Mechanizmy (re)
zjawisk społecznych będących wcześniej przedmiotem opisu przede wszystkim ilościowego.
socjalizacyjne
anonimowych alkoholików Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014 (uczestnictwo z referatem), 31 maja 2014 (uczestnictwo
bez referatu)
Jakub Trzebiatowski
Opłata konferencyjna: 250 PLN
Więcej informacji na temat TSBJ 2014 na stronie internetowej:
Magdalena Mostowska

Konieczność,
przeznaczenie, fatum –
osoby z zaburzeniami
obsesyjno-kompulsywnymi
o sobie i swojej chorobie.
Analiza postów uczestników
psychologicznego forum
internetowego

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

KONFERENCJE
SKĄD CIAŁO WIEDZIAŁO?
UCIELEŚNIENIE W NAUKACH KOGNITYWNYCH I SPOŁECZNYCH

Termin: 17 maja 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Teza o wpływie ciała na procesy poznawcze zyskała w naukach kognitywnych status
"Precypitacja",
potwierdzonej empirycznie. W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) jest nowym
doświadczenie ekstremalne, paradygmatem, pozwalającym na przekroczenie ograniczeń dualizmów, takich jak: ciało–umysł, podmiot–
zwrotnica i zasób: choroba
z perspektywy biograficznej przedmiot, natura–kultura.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014
Magdalena Fiternicka-Gorzko Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Elżbieta Michałowska

Pułkownik Ludowego
Wojska Polskiego, czyli o
przemilczeniach w narracji
biograficznej

https://www.facebook.com/embodiment.uw
źródło: Internet

ANTYBOHATER W POPKULTURZE

Termin: 30–31 maja 2014
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Kategoria antybohatera aspiruje do miana jednej z najważniejszych dla refleksji nad kulturą
Zastosowanie analizy
konstytucji znaczenia (MCA) popularną XXI wieku. Postacie tego typu pojawiają się nie tylko w tekstach literackich i filmowych, ale też w
serialach, komiksach i wszelkiego rodzaju grach. Co jednak zastanawiające, przypisanie danej postaci cech
w badaniu motywacji do
twórczości artystycznej
antybohatera często przebiega intuicyjnie, bez uwzględnienia naukowej refleksji na ten temat.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 maja 2014
Anna Piechota
Opłata konferencyjna: 50 PLN
Aleksandra Tokarz
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Tomasz Rawski

http://tricksterzy.pl/konferencje/antybohater-w-popkulturze/
źródło: Internet

RECENZJE
Recenzja książki: Emmison
Michael, Smith Philip,
Mayall Margery (2012)
Researching the Visual.
Second Edition. London,
Thousand Oaks, New Delhi:
Sage
Tomasz Ferenc

POP – TEATR. ZWIĄZKI TEATRU Z KULTURĄ POPULARNĄ
Termin: 30 maja – 01 czerwca 2014
Miejsce: Kraków
Tematyka: Zaproszenie do refleksji na temat różnorakich korelacji sztuki teatralnej i popkultury kierowane
jest do badaczy i entuzjastów teatru i dramatu, przedstawicieli nauk humanistycznych, antropologów,
filmoznawców i performatyków.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://imponderabiliateatralne.pl/

Recenzja książki: Howard S.
Becker (2013) Warsztat
pisarski badacza. Przełożył
Paweł Tomanek. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe
PWN

źródło: Internet

NEGACJA – KONTEKSTY LOGICZNE, ANTROPOLOGICZNE, METAFIZYCZNE

Termin: 25–26 września 2014
Miejsce: Włodowice
Magdalena Fiternicka-Gorzko Tematyka: Negacja pozwala rozszerzyć nasz świat, na ogół konkretny, masywny i uchwytny, o swoistą
„strefę cienia”, ale też zarazem dostarcza niezliczonych problemów filozoficznych myślicielom
zastanawiającym się, jak to możliwe, że oprócz kontaktu z tym, co jest, czymś równie naturalnym wydaje się
Recenzja książki: Ambrozik
obcowanie z tym, czego nie ma.
Wiesław, Kieszkowska
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2014
Anna, red., (2012)
Opłata konferencyjna: 400 PLN
Tożsamość grupowa
dewiantów a ich
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
reintegracja społeczna.
Część II. Kraków: Oficyna
Wydawnicza "Impuls"

http://www.filozofia.czest.pl/

Katarzyna Kostrzewa

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI – EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

Recenzja książki: Dariusz
Kubinowski (2013)
Idiomatyczność – synergia –
emergencja. Rozwój badań
jakościowych w pedagogice
polskiej na przełomie XX i
XXI wieku. Lublin:
Wydawnictwo Makmed

Termin: 22 października 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: Celem konferencji jest określenie obszarów działania we współczesnym środowisku
edukacyjnym, przedstawienie wyzwań i możliwości współczesnej edukacji oraz działań podejmowanych w
tym zakresie w przyszłości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2014
Opłata konferencyjna: 100–150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

Jakub Niedbalski

http://konferencja-edukacja.jimdo.com/

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

KULTURA WYKLUCZENIA? WYKLUCZENIE EKONOMICZNO-SPOŁECZNE

źródło: Internet

źródło: Internet

Termin: 14–16 listopada 2014
Miejsce: Kraków
Tematyka: Jak zauważył Alain de Botton, współczesny człowiek najbardziej boi się utraty ekonomicznego i
społecznego statusu. To spostrzeżenie odkrywa całe spektrum kulturowych zjawisk związanych z biedą i
bogactwem, nabywaniem dóbr materialnych i ich utratą, posiadaniem, pracą i relacjami społecznymi
wynikającymi z ekonomicznych zależności.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2014
Opłata konferencyjna: 50–150 PLN
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://kulturawykluczenia.wordpress.com/
źródło: Internet

NAGRODA NOBLA A KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z WYBOREM JEJ LAUREATÓW

Bernard Malcolm (2014)
Fashion Theory: An
Introduction. Routledge.

Termin: 15 listopada 2014
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Konferencja jest adresowana do szerokiego kręgu osób zainteresowanych specyficznie
problematyką Nagród Nobla, twórczością i osiągnięciami poszczególnych laureatów tej nagrody, jak też
szerzej pojmowaną historią nauki. Jej celem jest przeprowadzenie interdyscyplinarnej debaty poświęconej
problematyce Nagród Nobla i kontrowersji związanych z jej funkcjonowaniem oraz społeczną recepcją.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2014
Opłata konferencyjna: brak opłaty konferencyjnej
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencja-nagroda-nobla.blogspot.com/
źródło: Internet

KAPITAŁ INTELEKTUALNY I EDUKACJA
Termin: 04–06 grudnia 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Na całym świecie czynione są wielkie inwestycje w system edukacji i kapitał intelektualny.
Podmioty sektora prywatnego i publicznego muszą zmierzyć się z problemami, które nie istniały jeszcze 20
czy 10 lat temu, takimi jak przeładowanie informacyjne czy niedobór nowych idei dla rozwoju biznesu.
Rozwijanie kreatywności staje się najważniejszym zadaniem współczesnych systemów edukacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2014
Golczyńska-Grondas
Agnieszka (2014) Wychowało Opłata konferencyjna: 997 PLN
nas państwo. Rzecz o
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
tożsamości dorosłych
wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
Nomos.

http://www.ic2014.vistula.edu.pl/
źródło: Internet

SEXUALITIES AND FREEDOMS
Date: July 14–16, 2014
Site: Ghent, Belgium
Topics: Sexuality is a nexus in which opposing pressures and strivings clash. It is a field of inescapable
contestation, caught between discipline and revolt, governance and unruliness. All societies confine it, while
most individuals strive for freedoms and self-determination.
Deadline for Abstracts: May 15, 2014
Registration fee: 150–200 EUR
For further information, please visit:
http://www.insep.ugent.be/insep2014/
source: Internet

BORDERLANDS OF BECOMING, BELONGING, AND SHARING
Hall John R., Stimson Blake,
Tamiris Becker Lisa, eds.,
(2014) Visual Worlds.
Routledge.

Date: July 24–27, 2014
Site: Brighton, UK
Topics: The aim of this conference is to open up discussion, critical reflection, and analysis about emerging
social, political, and cultural identities that are formed at the intersection of multiple and multi-sited
belongings and their expression, and about the possibility of making them shared across differences.
Deadline for Abstracts: June 01, 2014
Registration fee: 350–450 GBP
For further information, please visit:
http://iafor.org/iafor/conferences/eccs2014/
source: Internet

ETHNOGRAPHY: TRENDS, TRAVERSES, AND TRADITIONS

Pitcher Ben (2014)
Consuming Race. Routledge.

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: extended to May 01, 2014
For further information, please visit:
http://aissr.uva.nl/research/externally-funded-projects/sites/content13/ethnography-27-29-august/call-for-papers/callforpapers.html
source: Internet

THE REPRESENTATION OF POSSIBILITY:
UNDERSTANDING CHANGE AND CONTINUITY THROUGH THE IMAGE
Date: October 29–30, 2014
Site: Berlin, Germany
Topics: No image can solely be a mirror on the world. This is because it is the outcome of an act of human
agency. There is a more-than-fortuitous etymological connection between “image” and “imagination.”
Images can be willed. They can speak to hopes and aspirations.
Deadline for Abstracts: May 01, 2014
Registration fee: 150–500 USD
For further information, please visit:
http://ontheimage.com/the-conference
Storey John (2014) From
Popular Culture to Everyday
Life. Routledge.

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

source: Internet

AGING & SOCIETY
Date: November 07–08, 2014
Site: Manchester, UK
Topics: This conference seeks to explore the social and cultural diversity in later life in the topic areas of
sexuality, ethnicity, culture, gender, and health. There are two main questions that also arise in relation to
diversity and aging: What are the experiences of aging that tend to be marginalized in research and
practice? How do we challenge the ideas and concepts about the aging process and seek out new ways of
understanding aging?
Deadline for Abstracts: May 13, 2014
Registration fee: 150–500 USD
For further information, please visit:
http://agingandsociety.com/the-conference
source: Internet

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

