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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!
CALLS FOR PAPERS
Contemporary Perspectives in Family Research
Special Issue: Violence and Crime in the Family: Patterns, Causes, and Consequences
This multidisciplinary volume will address topics such as: child abuse and neglect; spousal violence; marital
rape; incarceration and parenting; community crime and family well-being; family life and delinquency;
familial homicide; sexual abuse; parental kidnapping; etc.
Deadline for Submissions: January 20, 2015
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/73552/CPFR_Call_for_papers_2015.pdf?1414507564457
source: Internet

OD REDAKTORA
Sexualities
Special Issue: Mostly Straight

Autoetnografia – w stronę
humanizacji nauki
Anna Kacperczyk

ARTYKUŁY

Empirical articles examining the social aspects of “mostly straight” are invited, including: gendered
experiences; porn use; discrimination and oppression; sexual behaviors; identities and identifications;
intersections with race, class, and other variables.
Deadline for Submissions: February 28, 2015
For further information, please visit:
http://sex.sagepub.com/site/cfp/CFP_Mostly_Straight.pdf?1414507391153
source: Internet

Wokół humanizacji nauki –
znaki, tropy, konteksty

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Marcin Kafar

„Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłasza V edycję konkursu na najlepsze zdjęcie lub foto-esej/fotoAutoetnografia – technika, reportaż socjologiczny 2014 roku. Motto tegorocznego konkursu brzmi: TOLERANCJA – NIETOLERANCJA.
metoda, nowy paradygmat? Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015
O metodologicznym
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
statusie autoetnografii
Anna Kacperczyk
Po co nam autoetnografia?
Krytyczna analiza
autoetnografii jako metody
badawczej
Joanna Bielecka-Prus
Medytacja i futbolowa
gorączka. O potencjale,
ograniczeniach i
domknięciach
autoetnografii
Radosław Kossakowski
Autoethnography,
Storytelling, and Life as
Lived: A Conversation
between Marcin Kafar and
Carolyn Ellis
Marcin Kafar
Carolyn Ellis

http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

KONFERENCJE
DRAMA W EDUKACJI FORMALNEJ I POZAFORMALNEJ
Termin: 20 listopada 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Głównym celem niniejszego wydarzenia jest promowanie dramy jako skutecznej metody pracy z
grupami w różnych obszarach edukacji. Udział w konferencji polskich i zagranicznych ekspertów pozwoli na
wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z zastosowaniem dramy w edukacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 listopada 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.stop-klatka.org.pl/konferencja/
źródło: Internet

CZŁOWIEK A PRZESTRZEŃ. ŚWIAT I JEGO KREACJE
Termin: 28–29 listopada 2014
Miejsce: Białystok
Tematyka: Współczesny świat staje się coraz bardziej zróżnicowany. Codziennemu życiu towarzyszą
zjawiska, których człowiek przemierzający daną przestrzeń pozornie nie zauważa. Elementy te mają jednak
znaczny wpływ na percepcję i sposób postrzegania rzeczywistości. Umiejętność świadomego kreowania i
doświadczania przestrzeni kształtuje inne podejście do sposobów transkrypcji twórczej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 listopada 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.architektura.pb.edu.pl/czlowiekreakcja/
źródło: Internet

Autoetnografia analityczna
Leon Anderson
Autoetnografia jako
technika badań
etnograficznych w
Internecie
Magdalena Kamińska
Zastosowanie autoetnografii
analitycznej w badaniu
społecznych aspektów
doświadczania choroby
Dominika ByczkowskaOwczarek
(Nie)przekładalność (?)
perspektyw w świecie
muzyki klasycznej.
Autoetnografia socjologaobserwatora i japonistytłumacza
Beata Kowalczyk

RECENZJE
Recenzja książki: Marcin
Kafar, red. (2011) Biografie
naukowe. Perspektywa
transdyscyplinarna. Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Anna Kacperczyk

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ – PRACA – RODZINA
Termin: 03 grudnia 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Niniejsza konferencja ma się przyczynić do dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych
dyscyplin naukowych, którzy badają procesy, zjawiska i kwestie związane z niepełnosprawnością, pracą i
rodziną w perspektywie pracy socjalnej, które zachodzą w Polsce i na świecie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 listopada 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/261
źródło: Internet

HOMO PEREGRINUS. CZŁOWIEK W DRODZE. CZŁOWIEK I JEGO WĘDRÓWKA
Termin: 05–06 grudnia 2014
Miejsce: Łódź
Tematyka: Niniejsze spotkanie naukowe zostanie poświęcone problemowi podróży. Zaproszenie do
refleksji nad wędrowaniem kierowane jest do badaczy różnych obszarów kultury oraz życia społecznego
(znawców literatury, języka, filmu, teatru, sztuk plastycznych, muzyki, psychologii, socjologii, historii, polityki,
a także religioznawców).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 listopada 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://peregrinuslodz.blogspot.com/
źródło: Internet

KONSUMPCJA INTERNETU
Termin: 10–11 grudnia 2014
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Dynamika rozwoju, zasięgu i formy dostępu do Internetu sprawiły, że wdarł się on w
codzienność nie tylko akademicką i zawodową, ale przede wszystkim prywatną. Przejmuje funkcję
podstawowego źródła informacji i głównej metody komunikacji. Wraz z wieloma ułatwieniami niesie również
zmiany dotyczące funkcjonowania w świecie oraz samego świata.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 listopada 2014
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wnm.uksw.edu.pl/
źródło: Internet

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

HOMO LUDENS. CZY ZABAWA MOŻE BYĆ ŹRÓDŁEM KULTURY?
Termin: 19–20 marca 2015
Miejsce: Kielce
Tematyka: Celem tej międzynarodowej konferencji naukowo-badawczej będzie wymiana myśli i stanu
badań na temat społeczeństwa ponowoczesnego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.ujk.edu.pl/news/?id=2959&page=0&c=24,4,25,19,4,25,19
źródło: Internet

(GEN)ETYCZNA PRZYSZŁOŚĆ CZŁOWIEKA

Aronsson Anne Stefanie
(2014) Career Women in
Contemporary Japan.
Pursuing Identities,
Fashioning Lives. Routledge..

Termin: 16–17 kwietnia 2015
Miejsce: Rzeszów
Tematyka: Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty na wybrane tematy bioetyczne. Organizatorzy
oczekują, że podczas dyskusji dokona się twórcza wymiana wiedzy i poglądów między uczestnikami
reprezentującymi dyscypliny: humanistyczne, społeczne i przyrodnicze.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/2014/10/konferencja-naukowa-pt-genetyczna-przyszlosc-czlowieka/
źródło: Internet

TALKING BODIES. IDENTITY, SEXUALITY, REPRESENTATION
Date: March 31 – April 02, 2015
Site: Chester, UK
Topics: How does the idea of the taboo impact on self-perception?; How is sexual identity articulated by
and in the body?; How do body modifications silence the body or allow it to talk?; What relationships do
erotica, porn, and the obscene have with the embodied self?; Where do gender and ideology intersect on
the site of the body?; Is language ever sufficient in talking about bodies?
Deadline for Abstracts: October 31, 2014
For further information, please visit:
http://talkingbodieschester2015.wordpress.com/about/
source: Internet

Buras Kristen L. (2014)
Charter Schools, Race, and
Urban Space. Where the
Market Meets Grassroots
Resistance. Routledge.

THE CRAFT OF QUALITATIVE INQUIRY
Date: June 24–26, 2015
Site: London, Canada
Topics: Since this is our continual challenge as qualitative researchers—to ensure that we create
worthwhile research questions, collect useful data in an ethically sound manner, offer a cogent analysis of
the data, this conference is aimed at exploring qualitative inquiry as a craft, emphasizing the experiential
dimensions of doing qualitative data collection and analysis.
Deadline for Abstracts: ongoing
For further information, please visit:
http://www.qualitatives.ca/
source: Internet

SOCIOLOGY OF ISLAM: REFLECTION, REVISION, AND RECONCEPTUALIZATION

Maginn Paul, Steinmetz
Christine, eds. (2014) (Sub)
Urban Sexscapes.
Geographies and Regulation
of the Sex Industry.
Routledge.

Date: June 25–27, 2015
Site: Bochum, Germany
Topics: Beyond the daily political problematization of Islam, the Organizers want to deal with its social
foundations and various forms of social appearance, not only in Europe but also worldwide. The reflection of
sociological concepts and theories will take centre stage.
Deadline for Abstracts: January 30, 2015
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/76868/Sociology_of_Islam_CfP.pdf?1414507391153
source: Internet

ESA 2015
DIFFERENCES, INEQUALITIES, AND SOCIOLOGICAL IMAGINATION
Date: August 25–28, 2015
Site: Prague, Czech Republic
Topics: We live in an era in which new forms of domination call for a reframing of the questions sociology
has tackled since it came into being. We need to work together to examine the intricate interweave of social,
cultural, economic, and political dynamics contained in the processes of change occurring in the XXI
century. We need to renew our sociological imagination.
Deadline for Abstracts: ongoing
For further information, please visit:
http://www.europeansociology.org/conferences.html
source: Internet

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym!
Socha Paweł M. (2014)
Przemiana. W stronę teorii
duchowości. Nomos..

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
„Przeglądu Socjologii Jakościowej”
Magdalena Wojciechowska

