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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
International Journal of Sport Policy and Politics
Special Issue: Sport, Physical Activity, and Public Health

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

The aim of this special issue is to encourage critical discussions about the relationships between sport,
physical activity, and public health. Articles from a variety of disciplinary bases that engage in critical
examinations of sport and physical activity connected to public health policy and to a diversity of public
health issues are invited.
Deadline for Abstracts: June 30, 2015
For further information, please visit:
http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/risp-cfp
source: Internet

Journal of Research in Nursing
Special Issue: Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Issues
Despite the growth in equality in many Western countries and the policy imperatives for valuing diversity,
lesbian, gay, bisexual, and transgender people face specific challenges when engaging with health and
social care. This is related to the hetero-normativity that is evident in many health care systems.
Deadline for Papers: September 30, 2015
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/82573/LGBT_research_CFP_300915.pdf?1424702480312
source: Internet

Kamil Pietrowiak
Local press in a small
community – a case study
of relationships between a
local weekly and different
local actors
Sylwia Męcfal
Kolektywny wymiar
budowania zaangażowania
w pracę seksualną kobiet
świadczących usługi
seksualne w agencjach
towarzyskich
Izabela Ślęzak
Procesy biograficzne w
analizie adaptacji księży do
środowiska zamieszkania
na emeryturze. Wybrane
aspekty psychospołeczne
Marek Niezabitowski

CALL FOR BOOK PROPOSALS
Urban Education Studies Series
This series focuses on contemporary and historical issues related to teaching and learning across the
spectrum of urban education. Book proposals that focus on the following urban issues are invited: Race and
Ethnicity, Gender and Sexuality, Poverty and Privilege, Health and Education, Gentrification, Urban
Sociology, Education Policy, etc.
Deadline for Proposals: ongoing
For further information, please visit:
http://www.nova.edu/ssss/QR/QR18/urban.pdf
source: Internet

NEW BOOK AWARD
The 2015 Adele E. Clarke Book Award
ReproNetwork, an interdisciplinary group of researchers who study reproduction, invites submissions for the
2015 Adele E. Clarke Book Award. This award is for an outstanding socio-cultural study of reproductive
processes, experiences, technologies, politics, and/or practices published in 2014.
For further information, please visit:
https://networks.h-net.org/node/24029/discussions/56928/new-book-award-2015-adele-e-clarke-book-award
source: Internet

KONFERENCJE
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
Recenzja książki: Julia
Pielas (2014) Między
homopresją a
katonazizmem, czyli
internetowe dyskusje o
homoseksualizmie.
Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie SEDNO

KULTURA JAPONII: KINO ‒ TEATR ‒ KOMIKS ‒ ANIMACJA
Termin: 18‒20 marca 2015
Miejsce: Poznań
Tematyka: W ostatnich latach coraz bardziej narasta moda na japońskie wytwory kultury popularnej na
rynkach międzynarodowych. Organizatorzy tego wydarzenia mają nadzieję, że będzie ono okazją do
wymiany poglądów osób, których zainteresowania badawcze są związane z kulturą Japonii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://mkfim.wordpress.com/2015/01/20/konferencja-naukowa-kultura-japonii-kino-teatr-komiks-animacja/
źródło: Internet

KOBIECA STRONA POPKULTURY
Termin: 27‒28 marca 2015
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Dopiero w XIX wieku kobieta jako uczestniczka i twórczyni kultury mogła zaistnieć bez
kompleksów i potrzeby ukrywania się pod męskim nazwiskiem. Powstanie kultury masowej wydaje się być
też ściśle związane z tematem emancypacji chociażby przez fakt, że oba zdarzenia miały miejsce w tym
samym czasie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://tricksterzy.pl/konferencje/kobieca-strona-popkultury/
źródło: Internet

PRACA SOCJALNA ‒ WYZWANIA I DYLEMATY. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE
Termin: 20 kwietnia 2015
Miejsce: Konin
Tematyka: Decyzja o wyborze tematyki podyktowana była przekonaniem, że praca socjalna, pomimo
głosów negujących jej tożsamość naukową, jest autonomiczną dziedziną wiedzy, która rozwija się wprost
proporcjonalnie do wyzwań społecznych, a jednocześnie zachowuje swój wymiar naukowości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 kwietnia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/?page_id=17
źródło: Internet

KULTURA ROCKA. TWÓRCY ‒ TEMATY ‒ MOTYWY

Termin: 23‒24 kwietnia 2015
Miejsce: Toruń
Honorata Jakubowska
Tematyka: Celem konferencji jest zastanowienie się nad szerokim wachlarzem tematów związanych z
kulturą rocka. Konferencja kierowana jest do badaczy rozmaitych dziedzin humanistyki, przede wszystkim
Recenzja książki: Luba
do literaturoznawców, kulturoznawców, antropologów i socjologów.
Jakubowska, red. (2014)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 marca 2015
Qualitative Content Analysis
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
in Research Conducted in
Cyberspace. Legnica:
Państwowe Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy
Krzysztof T. Konecki

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

https://kulturarocka.wordpress.com/

źródło: Internet

AUTOPORTRET, AUTOBIOGRAFIA, AUTOTEMATYZM
Termin: 25‒26 kwietnia 2015
Miejsce: Kraków
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do refleksji nad kategorią autoportretu oraz jej związkami z
autobiografizmem i autotematyzmem, mając nadzieję, że szeroko rozumiany temat umożliwi
komparatystyczne spojrzenie na problem oraz nowatorskie ujęcia relacji i związków pomiędzy
wskazywanymi kategoriami.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://autoportrety.wix.com/konferencja
źródło: Internet

PRACA SOCJALNA WOBEC ŻAŁOBY I STRATY. ASPEKTY INTERDYSCYPLINARNE
Termin: 05 maja 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Celem organizowanej konferencji jest spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych
zajmujących się procesem żałoby po śmierci bliskiej osoby oraz szeroko rozumianej straty.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Agger Ben (2015)
Oversharing. Presentation of
Self in the Internet Age.
Routledge.

http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/node/326
źródło: Internet

OKO W OKO Z CIERPIENIEM PSYCHICZNYM
Termin: 08 maja 2015
Miejsce: Lublin
Tematyka: Cierpienie psychiczne jest bardzo szerokim pojęciem. Organizatorzy szczególnie mile widzieliby
wystąpienia dotyczące uzależnienia, zaburzeń psychicznych, zaburzeń afektywnych, suicydologii, a także
zaburzeń osobowości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/pages/Konferencja-Oko-w-oko-z-Cierpieniem-Psychicznym/1586894344855660?ref=hl
źródło: Internet

KOBIECOŚĆ A NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Termin: 12 maja 2015
Miejsce: Lublin
Tematyka: Temat konferencji został wybrany nieprzypadkowo, gdyż na polu naukowym obserwowany jest
Bell Susan E., Figert Anne E.,
wyraźny brak badań i publikacji poświęconych poruszanemu zagadnieniu. Z drugiej strony podejmowane są
eds., (2015) Reimagining (Bio)
różne inicjatywy mające na celu „promocję” kobiet z niepełnosprawnością.
Medicalization,
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2015
Pharmaceuticals, and
Genetics. Routledge.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://cnp-kobiecosc.blogspot.com/
źródło: Internet

RELIGIA I MEDIA ‒ NOWY KONTEKST KOMUNIKACJI
Termin: 20‒21 maja 2015
Miejsce: Olsztyn
Tematyka: Celem konferencji jest refleksja zarówno nad instytucjonalnymi relacjami łączącymi media i
religię, jak i nad przenikaniem się codziennych oraz odświętnych praktyk komunikacyjnych i religijnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://uwm.edu.pl/socjologia/?p=1420
źródło: Internet

DYSKURSY GIER WIDEO
Ghai Anita (2015) Rethinking
Disability in India. Routledge.

Termin: 05‒07 czerwca 2015
Miejsce: Kraków
Tematyka: Badania nad grami wideo, jak i nad każdym innym medium, wymagają – oprócz kluczowych dla
każdej dyscypliny naukowej studiów specjalistycznych – refleksji transdyscyplinarnej, uwzględniającej
możliwie najszersze spectrum dyskursów współczesnej humanistyki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://dyskursygierwideo.wordpress.com/
źródło: Internet

FACEBOOK ‒ LUSTRO MEDIÓW

Powell Katrina M. (2015)
Identity and Power in
Narratives of Displacement.
Routledge.

Termin: 12 czerwca 2015
Miejsce: Gdańsk
Tematyka: Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań dotyczących
fenomenu medialnego, za jaki w ostatnich latach uznaje się portal społecznościowy Facebook.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjafacebook.pl/
źródło: Internet

ONLINE COMMUNICATION, DISCOURSE, AND CONTEXT
Date: July 16‒17, 2015
Site: Zurich, Switzerland
Topics: Proposals for data sessions or for paper presentations that address theoretical, methodological,
and method-based issues related to the analysis of computer-mediated communication are invited.
Deadline for Abstracts: February 28, 2015
For further information, please visit:
http://www.ds.uzh.ch/Tagungen/MOOD-Z/call_for_papers.php
source: Internet

WORKING THE INTERACTIONIST TRADITION: CONTRIBUTIONS, LEGACIES, AND PROSPECTS
Date: July 29‒31, 2015
Szwed Anna (2015) Ta druga. Site: Manchester, UK
Topics: Paper submissions from those working in any theoretical, methodological, or substantive areas that
Obraz kobiety w nauczaniu
Kościoła rzymskokatolickiego i work with, draw on, or challenge interactionist concepts, theories, or methods are invited.
w świadomości księży.
Deadline for Abstracts: April 10, 2015
Nomos.
For further information, please visit:
http://www.salford.ac.uk/esssi2015/home
source: Internet

FOCUS ON FATHERS
Date: September 04‒05, 2015
Site: Wroclaw, Poland
Topics: Focus on Fathers is an international academic conference which aims to discuss contemporary
visions of fatherhood in various modern media. Papers and submissions from the field of literary, social, and
media studies are invited.
Deadline for Abstracts: July 15, 2015
For further information, please visit:
https://focusonfathers.wordpress.com/
source: Internet
Woodward Kath (2015)
Psychosocial Studies. An
Introduction. Routledge.

BETWEEN THE COLLECTIVE MEMORY AND HISTORY.
RECONSTRUCTIONS OF THE PAST IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE
Date: September 10‒11, 2015
Site: Gdynia, Poland
Topics: Collective memory is one of the most essential factors uniting the group. The awareness of a
common past, heroes, and events of the past are treated by members of the group as its distinctive feature
that distinguishes it from other communities.
Deadline for Abstracts: April 30, 2015
source: email notification

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

CHILD AND TEEN CONSUMPTION
Date: April 27‒29, 2016
Site: Aalborg, Denmark
Topics: Understanding child and teen consumption demands insight into the settings and ways in which
consumption takes place, and the conference will focus on the significance of relations, contexts, and
practices.
Deadline for Abstracts: September 01, 2015
For further information, please visit:
http://www.en.cgs.aau.dk/ctc-2016
source: Internet

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

