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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!
Na wstępie z przyjemnością informujemy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” jest indeksowany w
bazie danych ERIH PLUS.
CALLS FOR PAPERS
Discover Society
Special Issue: The Politics of Data (Science)

OD REDAKTORÓW
Badania jakościowe –
pragmatyczne inspiracje
Krzysztof T. Konecki
Marek Gorzko

ARTYKUŁY
Anselm L. Strauss –
pragmatyczne korzenie,
pragmatyczne
konsekwencje

This special issue will explore the political implications of “big data” and the systems of expertise emerging
around it, including though not limited to Data Science. In doing so, it will aim to bridge the gap between the
methodological discourse surrounding data science and the political discourse beginning to emerge around
“big data.”
Deadline for Submissions: June 15, 2015
For further information, please visit:
http://sociologicalimagination.org/archives/17241
source: Internet

Qualitative Social Work: Research and Practice
Special Issue: Narrative Approaches to the Study and Practice of Social Work
Potential articles might address, but not be limited to the following issue areas: Theory of the role of
narrative in social work research and practice; Research on social problems and processes using narrative
methods; Approaches to teaching narrative methods in schools of social work.
Deadline for Submissions: September 01, 2015
For further information, please visit:
http://qsw.sagepub.com/site/cfp/Call_For_Papers_Narrative_and_Social_Work.pdf
source: Internet

Krzysztof T. Konecki
Teorie pracujące.
Pragmatyzm w ujęciu
badaczy z grupy Chicago
School Irregulars
Łukasz Marciniak
Czy teoria ugruntowana
wymaga ponownego
odkrycia? Esej recenzyjny

International Journal of Education and Social Science
International Journal of Education and Social Science is a monthly online, peer-reviewed, and open-access
journal that welcomes high quality theoretical and empirical original research papers from researchers,
academicians, practitioners, and students from all over the world.
IJESS is inviting papers for the upcoming issue of the journal.
For further information, please visit:
http://www.ijessnet.com/?p=13
source: Internet

Marek Gorzko
Badacz jakościowy w
świątyni liczb i pieniądza –
wykorzystanie metod
jakościowych w badaniu
rynków finansowych
Łukasz Pyfel
Intensyfikacja wyobraźni: o
tożsamości osoby badacza i
zawieszeniu bezwarunkowej
obiektywności
Waldemar Rapior

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

KONFERENCJE
ROZMIAR W UMYŚLE
Termin: 15 maja 2015
Miejsce: Poznań
Tematyka: Organizatorzy niniejszego wydarzenia zachęcają jego uczestników do podjęcia refleksji nad
kwestiami wpisującymi się w problematykę szeroko związaną z zaburzeniami odżywania oraz obrazu ciała.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 kwietnia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/rozmiarwumysle?notif_t=fbpage_fan_invite
źródło: Internet

CELEBRACJA SACRUM W RELIGIACH NIECHRZEŚCIJAŃSKICH
Termin: 29 maja 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Celebrowanie sacrum jest fundamentem każdej
religii. Jest to element ściśle powiązany z życiem każdego człowieka oraz funkcjonowaniem wspólnoty, w
jakiej ten człowiek się znajduje.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://heyevent.com/event/908592919197227/iii-ogolnopolska-konferencja-doktorow-i-doktorantow-celebracja-sacrum-w-religiachniechrzescijanskich
źródło: Internet

METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE
Termin: 18‒19 września 2015
Miejsce: Ustka
Tematyka: Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń, zaprezentowanie
rezultatów badań związanych z zastosowaniem MTU, poddanie dyskusji problemów zarówno teoretycznych,
jak i warsztatowo-metodologicznych.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.grounded.ustka.pl/
Aggleton Peter, Parker
Richard, Thomas Felicity, eds.
(2015) Culture, Health, and
Sexuality. Routledge.

źródło: Internet

SŁOWIAŃSKIE OBLICZA KULTURY MASOWEJ
Termin: 25‒26 września 2015
Miejsce: Poznań
Tematyka: Głównym celem wydarzenia jest dyskusja na temat popkultury słowiańskiej w gronie
literaturoznawców, antropologów, kulturoznawców, historyków, filologów, socjologów oraz przedstawicieli
innych specjalizacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://konferencja-naukowa.pl/kulturoznawstwo/5309-s%C5%82owia%C5%84skie-oblicza-kultury-masowej.html
źródło: Internet

POMNIKI WOJENNE: FORMY, MIEJSCA, PAMIĘĆ
Termin: 28 września 2015
Miejsce: Łódź
Tematyka: Przedmiotem konferencji są przestrzenne realizacje umieszczone w miejscach publicznych na
terenie Europy, służące upamiętnianiu osób lub zdarzeń o charakterze militarnym, znaczących dla danej
Leonard Eileen B. (2015)
Crime, Inequality, and Power. społeczności w kontekście kreowania pamięci historycznej.
Routledge.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/articles.php?article_id=4470&
źródło: Internet

CZY ISTNIEJE PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO POGRANICZA?
Termin: 08‒09 października 2015
Miejsce: Szczecin
Tematyka: Celem tego wydarzenia jest podjęcie tematyki psychologicznego funkcjonowania człowieka,
wyznaczonego poprzez miejsce, w którym żyje. Szczególnie ważne jest określenie tożsamości i form
społecznej aktywności mieszkańców terenów przygranicznych, które zostały ukształtowane historycznie i
podlegają stałym przemianom społecznym, gospodarczym i kulturowym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://skp.whus.pl/
Malhotra Ravi, Rowe Morgan
(2015) Exploring Disability
Identity and Disability Rights
Through Narratives.
Routledge.

źródło: Internet

MIASTO JAKO TEKST KULTURY. ORGANIZACJA, SEMIOTYKA, MIESZKAŃCY
Termin: 12‒13 października 2015
Miejsce: Lublin
Tematyka: Celem organizowanej sesji naukowej jest ukazanie, jak skomplikowaną sieć znaczeń tworzą
przestrzeń miasta i jego mieszkańcy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między młodymi badaczami
tego zagadnienia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.konferencje24h.pl/miasto-jako-tekst-kultury--organizacja--semiotyka--mieszkancy_3441.php
źródło: Internet

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA O PRZYWIĄZANIU

Tombs Steve, Whyte David
(2015) The Corporate
Criminal. Why Corporations
Must Be Abolished.
Routledge.

Termin: 29‒30 października 2015
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Celem konferencji jest systematyczne podsumowanie badań nad przywiązaniem i bliskimi więziami,
prowadzonych w Polsce. Konferencja skierowana jest do psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin
naukowych (socjologów, antropologów, pedagogów, przedstawicieli nauk medycznych, ekonomicznych i innych).
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 maja 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.konferencjaprzywiazanie.ukw.edu.pl/
źródło: Internet

KULTURA WYKLUCZENIA? CHOROBA JAKO WYKLUCZENIE
Termin: 13‒15 listopada 2015
Miejsce: Kraków
Tematyka: Organizatorzy zachęcają do podjęcia refleksji na temat podejścia do choroby w różnorodności
postaw ‒ od strachu i traktowania choroby jako kary za grzechy czy złe życie, przez banalizację i
trywializację choroby, po mitologizowanie choroby oraz chorego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://kulturawykluczenia.wordpress.com/category/konferencja-2015/
źródło: Internet

WAYS TO RELIGION
Winddance Twine France
(2015) Outsourcing the
Womb. Routledge.

Date: June 06‒07, 2015
Site: Wroclaw, Poland
Topics: The main aim is to bring together researchers representing a broad variety of areas dealing with
various aspects of language contacts, cultural, and historical space and the development of communication
in a variety of verbal and non-verbal religious discourses.
Deadline for Abstracts: April 25, 2015
For further information, please visit:
http://www.wsf.edu.pl/81551.xml
source: Internet

KNOWLEDGE, ACTION, ETHOS

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

Date: June 11‒13, 2015
Site: Lodz, Poland
Topics: Knowledge, action, and ethos are fundamental attributes of the university as an institution and as a
community. On the one hand, the university is a place where one should pursue knowledge for itself; but on
the other, it is a place where practical and specialized reflection on life and worthy ways of living should be
developed to the benefit of both individual and society.
Deadline for Abstracts: April 30, 2015
For further information, please visit:
http://www.filozof.uni.lodz.pl/conference/index.html
source: Internet

NEGOTIATING SPACE FOR (DIS)ABILITY IN DRAMA, THEATRE, FILM, AND MEDIA
Date: September 25‒27, 2015
Site: Lodz, Poland
Topics: The Organizers wish to spark a debate about the representations of disability in theatre, drama,
film, and media with a view to promoting the development of disability studies in these fields.
Deadline for Abstracts: May 15, 2015
For further information, please visit:
https://lodzconference.wordpress.com/call-for-papers/
source: Internet

CEAD 2016: ETHNOGRAPHIC IMAGININGS: PLACE, SPACE, AND TIME
Date: November 15‒18, 2016
Site: Cape Town, South Africa
Topics: CEAD, an international ethnography conference, welcomes all forms of engagement in
ethnographic disciplinary practice, and aims to stimulate rich intellectual discourse.
For further information, please visit:
http://cead.org.nz/Site/Ethnography_conference/default.aspx
source: Internet

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

