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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
Journal of Communication
Special Issue: Getting the Discipline in Communication with Itself
The purpose of this special issue is to assess, describe, analyze, and explain contemporary societal
problems from different perspectives in the field of communication.
Deadline for Abstracts: February 01, 2015
For further information, please visit:
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291460-2466
source: Internet

ARTYKUŁY
Teoria aktora-sieci jako
ontologia dla socjologii
wizualnej
Alicja Palęcka
Etnografia oparta na
współpracy. Założenia,
możliwości, ograniczenia

IEEE Internet Computing
Special Issue: Internet of You: Data Big and Small
This special issue aims to explore technologies and issues from small user-centric models of individuals to
real-time analytics on huge aggregations of user data. All submissions must be original manuscripts focused
on Internet technologies.
Deadline for Abstracts: March 01, 2015
For further information, please visit:
http://sociologicalimagination.org/archives/16599
source: Internet

Kamil Pietrowiak
Local press in a small
community – a case study
of relationships between a
local weekly and different
local actors

V EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Przypominamy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił V edycję konkursu na najlepsze zdjęcie lub foto
-esej/foto-reportaż socjologiczny 2014 roku. Motto tegorocznego konkursu brzmi: TOLERANCJA –
NIETOLERANCJA.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

Sylwia Męcfal

KONFERENCJE
Kolektywny wymiar
budowania zaangażowania
w pracę seksualną kobiet
świadczących usługi
seksualne w agencjach
towarzyskich

NIE TYLKO KLAUN I TYGRYS
SZTUKI CYRKOWE W KONTEKSTACH KULTUROWYCH I SPOŁECZNYCH

Termin: 12‒13 marca 2015
Miejsce: Łódź
Tematyka: Niniejsza konferencja adresowana jest do naukowców zajmujących się bezpośrednio tematyką
Izabela Ślęzak
cyrku, ale również do tych napotykających na ten temat przy okazji innych prac z zakresu badań
kulturowych i społecznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015
Procesy biograficzne w
analizie adaptacji księży do Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
środowiska zamieszkania
na emeryturze. Wybrane
aspekty psychospołeczne
Marek Niezabitowski
Konstruktywistyczna
etnografia wirtualnej
społeczności w Arabii
Saudyjskiej
Yeslam Al-Saggaf
Kirsty Williamson
(tłumaczenie Anna Kubczak)

RECENZJE
Recenzja książki: Jakub
Niedbalski (2013)
Odkrywanie CAQDAS.
Wybrane bezpłatne
programy komputerowe
wspomagające analizę
danych jakościowych. Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Dominika ByczkowskaOwczarek
Recenzja książki: Zenonas
Norkus (2012) On Baltic
Slovenia and Adriatic
Lithuania. A Qualitative
Comparative Analysis of
Patterns in Post-Communist
Transformation. Vilnius:
Apostrofa
Izabela Desperak

http://konferencja-naukowa.pl/index.php/lodz/4689-nie-tylko-klaun-i-tygrys-sztuki-cyrkowe-w-kontekstach-kulturowych-ispoecznych.html
źródło: Internet

TEMATY MODNE W HUMANISTYCE
Termin: 12‒13 marca 2015
Miejsce: Toruń
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do podjęcia rozważań oscylujących w granicach
niniejszych obszarów problemowych: 1) nowa humanistyka czy nowe humanistyki, 2) „zwroty” i „powroty ‒
humanistyka na rozdrożu, 3) w stronę starych/nowych teorii, metod, 4) od teorii do… teorii, 5) postulaty
współczesnej refleksji humanistycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lutego 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://tematymodne.wordpress.com/2015/01/04/zapraszamy-do-nadsylania-zgloszen/
źródło: Internet

WŁOSY W LITERATURZE, JĘZYKU I KULTURZE
Termin: 16‒17 kwietnia 2015
Miejsce: Piotrków Trybunalski
Tematyka: Temat konferencji stanowią włosy w ujęciu literackim, językowym i kulturowym lub społecznym i
kulturowym. Stąd proponowane obszary badań dotyczą zagadnień związanych z symboliką, stereotypami,
historią i tradycją czy kulturowym i językowym obrazem włosów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wfh.unipt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1058
źródło: Internet

RELIGIA W CZASIE I PRZESTRZENI
Termin: 17‒18 kwietnia 2015
Miejsce: Poznań
Tematyka: Religie powstają i umierają. Wiele z nich, niegdyś wpływowych, obecnie należy do martwych
religii historycznych. W obliczu procesów sekularyzacji nie jest przesądzony los współczesnych religii, z
których wiele może w przyszłości zaniknąć.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://pkr.amu.edu.pl/konferencje

Recenzja książki: Julia
Pielas (2014) Między
homopresją a
katonazizmem, czyli
internetowe dyskusje o
homoseksualizmie.
Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie SEDNO
Honorata Jakubowska
Recenzja książki: Luba
Jakubowska, red. (2014)
Qualitative Content Analysis
in Research Conducted in
Cyberspace. Legnica:
Państwowe Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
Krzysztof T. Konecki

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

źródło: Internet

OD LIBERALIZMU DO NACJONALIZMU. MYŚL POLITYCZNA W XX I XXI WIEKU
Termin: 21 kwietnia 2015
Miejsce: Szczecin
Tematyka: 1) koncepcje polityczne ruchów, partii i stronnictw politycznych, 2) wpływ mediów na
kształtowanie się współczesnej myśli politycznej, 3) koncepcje geopolityczne w myśli politycznej, 4)
lewicowa i prawicowa myśl polityczna wobec wydarzeń międzynarodowych, 5) problemy w badaniach nad
współczesną myślą polityczną.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://mpkonferencja.whus.pl/
źródło: Internet

ZMIANY W ŻYCIU WSPÓŁCZESNYCH I ICH KONTEKSTY
Termin: 23‒25 kwietnia 2015
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest wskazanie na możliwość kreatywnej pracy badawczej i
wielopoziomowego rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką zmian w życiu
współczesnych ludzi oraz kategorii kontekstów, w których występują.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://ikd.edu.pl/
źródło: Internet

MIĘDZY INTERPRETACJĄ A KREACJĄ.
NEGOCJOWANIE ZNACZEŃ W (NIE)MIEJSCACH (NIE)PAMIĘCI
Termin: 07‒09 maja 2015
Miejsce: Sztutowo
Tematyka: Konferencja została pomyślana jako przestrzeń do wymiany poglądów oraz prezentacji wyników
badań na temat interakcji pomiędzy pamięcią zbiorową a krajobrazem kulturowym jako miejscem pamięci.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 stycznia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://stutthof.org/konferencja2015
źródło: Internet
Cekiera Rafał (2014) O
pułapkach emigracyjnej
lekkości. Doświadczenie
tymczasowości w narracjach
młodych polskich emigrantów
poakcesyjnych. Nomos.

KICZ W JĘZYKU/KOMUNIKACJI
Termin: 19‒20 maja 2015
Miejsce: Łódź
Tematyka: Dziś wygląd, design, wizerunek zdają się rządzić komunikacją. Czy kicz obecny jest jeszcze w
naszej kulturze, czy też przeminął? A może zmienił swój zakres występowania i sposób wyrazu? Czy
tabloidyzacja i „youtubizacja” komunikacji noszą znamiona kiczu? Czy stałe uczestnictwo w mediach
społecznościowych to dzisiejsza „sztuka szczęścia”?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/?page_id=507
źródło: Internet

ŚWIAT SŁOWA

Czyżewski Marek i in., red.
(2014) Dyskurs elit
symbolicznych. Próba
diagnozy. Wydawnictwo
Akademickie Sedno.

Termin: 21‒22 maja 2015
Miejsce: Tarnów
Tematyka: Przedmiotem rozważań będzie świat słowa funkcjonujący w różnych rejestrach i odmianach
polszczyzny (środowiskowych, terytorialnych, funkcjonalnych) oraz w różnych kontekstach i sytuacjach
komunikacyjnych. Interesująca będzie również refleksja nad perswazyjną, kreacyjną i kreatywną mocą
słowa oraz funkcją słowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://pwsztar.edu.pl/swiat_slowa/
źródło: Internet

DZIECKO W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
Termin: 11‒12 czerwca 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Na przełomie XIX i XX wieku freudyzm zapoczątkował nie tylko przyznanie racji bytu
seksualności dziecięcej, lecz także stał się pierwszą teorią, która zapoczątkowała zainteresowanie
psychologii dzieciństwem. W dyskursie naukowym istotne są również związane z kulturą przesłanki rozwoju
i funkcjonowania społecznego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 lutego 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.sggw.pl/aktualnosci/dla-studentow_/konferencja-quot-dziecko-w-kulturze-europejskiej-quot
źródło: Internet

Lopes Ana Cristina (2015)
Tibetan Buddhism in
Diaspora. Cultural ReSignification in Practice and
Institutions. Routledge.

PRZED SNEM
Termin: 15‒16 października 2015
Miejsce: Piotrków Trybunalski
Tematyka: Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do podjęcia refleksji dotyczących następujących
zagadnień: rytuały, obrzędy; gimnastyka, gry i zabawy, relaksacja; modlitwa, medytacja; układanie dzieci do
snu; wieczorna lektura, wpływ mediów na zasypianie; emocje przed snem, w tym lęk przed zaśnięciem;
organizacja przestrzeni w sypialni itp.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wfh.unipt.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1059
źródło: Internet

DESTINY—COINCIDENCE—CONTINGENCY

May Vivian M. (2015)
Pursuing Intersectionality,
Unsettling Dominant
Imaginaries. Routledge.

Date: May 18‒19, 2015
Site: Warsaw, Poland
Topics: We live in chaotic times, without any belief in order. People feel overwhelmed with the conviction
that everything depends on blind chance and coincidence. Arrangement, order, and destiny is what we truly
miss.
Deadline for Abstracts: February 28, 2015
For further information, please visit:
http://destinycon.ug.edu.pl/
source: Internet

INFORMATION: INTERACTIONS AND IMPACT
Date: June 23‒26, 2015
Site: Aberdeen, UK
Topics: The conference focuses on the quality and effectiveness of the interaction between people and
information and how this interaction can bring about change. It will look beyond the issues of use and
accessibility of technology to questions about the way people interact with the information and knowledge
content of today’s systems and services.
Deadline for Abstracts: January 28, 2015
For further information, please visit:
http://www.rgu.ac.uk/research/conferences/i-2015
source: Internet

ATLAS.ti USER CONFERENCE
Stock Paul V., Carolan
Michael, Rosin Christopher,
eds. (2015) Food Utopias.
Reimagining Citizenship,
Ethics, and Community.
Routledge.

Date: August 26‒28, 2015
Site: Berlin, Germany
Topics: Proposals for individual papers can be submitted on any of the following broad topics: 1) Qualitative
Data Analysis and Beyond, 2) Doing Research with ATLAS.ti, 3) Methods and Methodologies, 4) Teaching
Qualitative Methods.
Deadline for Abstracts: February 28, 2015
For further information, please visit:
http://conference.atlasti.com/index.php/call-for-papers
source: Internet

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

ORAL HISTORY IN CENTRAL-EASTERN EUROPE:
CURRENT RESEARCH AREAS, CHALLENGES, AND SPECIFICITY
Date: September 17‒18, 2015
Site: Lodz, Poland
Topics: In the past several years, oral history has become increasingly popular in Central and Eastern
Europe. It is impossible to overstate the importance of various local initiatives aimed at recording history and
propagating knowledge about a region’s past. At the same time, oral history is becoming more and more
institutionalized.
Deadline for Abstracts: February 28, 2015
For further information, please visit:
http://www.ispan.waw.pl/default/images/konferencje/2015/Call_for_Papers_-_Oral_History_Conference_2015_.pdf
source: Internet

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

