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Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 
 
 

Badania jakościowe – 
pragmatyczne inspiracje 

 
Krzysztof T. Konecki 

Marek Gorzko 
 
 

ARTYKUŁY 
 
 

Anselm L. Strauss – 
pragmatyczne korzenie, 

pragmatyczne 
konsekwencje 

 
Krzysztof T. Konecki 

 
 

Teorie pracujące. 
Pragmatyzm w ujęciu 

badaczy z grupy Chicago 
School Irregulars 

 
Łukasz Marciniak 

 
 

Czy teoria ugruntowana 
wymaga ponownego 

odkrycia? Esej recenzyjny 
 

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 
 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

 
Zapraszamy Państwa do 

nadsyłania informacji 
dotyczących wydarzeń 

związanych z socjologią  
jakościową na adres 

internetowy: 
aktualnosci.psj@gmail.com 

 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Women's Studies Quarterly 
Special Issue: Queer Methods 

 

Queer Studies is experiencing a methodological renaissance. In both the humanities and the social 
sciences, scholars have begun to identify research protocols and practices that have been largely 
overshadowed by advances in queer theory. This issue of WSQ will take up some of the most pressing of 
those yet-unaddressed queries as it explores the queer take on research methods in the humanities and 
social sciences. 
Deadline for Submissions: September 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.feministpress.org/wsq/current-call-papers 
source: Internet 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

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. 
 

CALLS FOR PAPERS 

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W ŚWIECIE REALNYM I WIRTUALNYM 
IMAGINARIUM INTERAKCJI SPOŁECZNYCH 

 

Termin: 15 czerwca 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Celem niniejszej konferencji naukowej jest dyskusja o imaginariach społecznych w kontekście 
aktualnych nowoczesności, z punktu widzenia przedstawicieli różnych dziedzin nauki, między innymi 
filozofii, socjologii, pedagogiki, psychologii i innych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://mediauwr.pl/ 
źródło: Internet 

 

DOBRO DZIECKA W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM 
 

Termin: 10 czerwca 2015 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Celem niniejszej konferencji jest możliwość wymiany poglądów dotyczących dobra dziecka i 
jego sytuacji we współczesnym świecie między przedstawicielami różnych dziedzin nauki, między innymi 
prawa, pedagogiki, psychologii, socjologii, historii, filozofii czy teologii.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

https://www.facebook.com/events/1107263495966889/ 
źródło: Internet 

 

FACEBOOK ‒ LUSTRO MEDIÓW 
 

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 

 

McNamee Mike, Parry Jim, 
eds. (2015) Olympic Ethics 
and Philosophy. Routledge. 

THE GREAT OUTDOORS? 
CHILDREN, YOUNG PEOPLE, AND FAMILIES IN NATURAL AND RURAL SPACES 

 

Date: September 09‒10, 2015 
Site: Northampton, UK 
Topics: This conference marks 15 years since the publication of Matthews et al.’s (2000) Growing Up in the 
Countryside: Children and the Rural Idyll. This anniversary represents a timely moment for reflection on the 
state of research into children, young people, and families in, and in relation to, “rural” and “natural” spaces. 
Deadline for Abstracts: June 15, 2015 
For further information, please visit: 

http://institute-of-health-and-wellbeing.org.uk/events/call-for-papers-the-great-outdoors-children-young-people-and-families-in-
natural-and-rural-spaces/ 

source: Internet 
 

Voss Georgina (2015) Stigma 
and the Shaping of the 
Pornography Industry. 

Routledge. 

Williams Roman R., ed. 
(2015) Seeing Religion. 

Routledge. 

IKONY POPKULTURY 
 

Termin: 10‒11 lipca 2015 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Konferencja ma na celu pokazanie wielu różnych sposobów kreowania i funkcjonowania ikon 
popkultury w możliwie jak najszerszym oglądzie ‒ na czym polega mechanizm nadawania im statusu 
„kultowych”, na jakich zasadach funkcjonują one w zbiorowej świadomości oraz co mogą powiedzieć o 
konsumentach popkultury. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://tricksterzy.pl/konferencje/ikony-popkultury/ 
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/ 
źródło: Internet 

 

INEQUALITIES 
 

Date: September 29‒30, 2015 
Site: Bamberg, Germany 
Topics: The conference sessions cover a wide range of research areas dealing with inequality across the 
social sciences, including: skills and competencies; labor markets; gender; migration; regions in Europe; 
political participation; states in international relations; educational inequality; ethnic inequalities; digital 
inequality; normative justifications. 
Deadline for Abstracts: June 30, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.uni-bamberg.de/bagss/abc 
source: Internet 

 

MIGRANTS IN THE CITY 
NEW DYNAMICS OF MIGRATION IN URBAN SETTINGS 

 

Date: October 12‒13, 2015 
Site: Sheffield, UK 
Topics: The conference is designed to be global in focus. Contributions are welcomed that reflect on the 
causes and consequences of all forms of international migration (for example, for employment, for family 
reasons, to seek refuge, to study) in urban settings, but that also explore intersections between migration, 
urban development, and key related issues. 
Deadline for Abstracts: May 29, 2015 
For further information, please visit: 

https://www.sheffield.ac.uk/smi/research/events/migrants-in-the-city 
source: Internet 

 

ZWIERZĘ / JĘZYK / EMOCJE 
 

Termin: 21‒22 września 2015 
Miejsce: Katowice 
Tematyka: Konferencja będzie poświęcona omówieniu dwóch aspektów tematu, tj. na poziomie treści, 
problematyki i przedmiotu studiów nad zwierzętami oraz na poziomie ujęcia teoretycznego i 
metodologicznego (jakiej metodologii / idiolektu potrzebuje ta nowa dyscyplina?). 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ifw.us.edu.pl/zwierze-jezyk-emocje-konferencja-z-cyklu-czlowiek-innyobcy-byt/ 
źródło: Internet 

 

SPOŁECZEŃSTWO NA ROZDROŻACH 
  

Termin: 22 października 2015 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Tegoroczna konferencja poświęcona będzie problematyce ładu społecznego, w jego wymiarze 
aksjonormatywnym, z odniesieniami do porządków: strukturalnych, ekonomicznych, kulturowych, religijnych, 
medialnych, psychologicznych i innych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 września 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.konferencja-snr.spoleczna.pl/ 
źródło: Internet 

 

Lopez Patricia, Gillespie 
Kathryn A., eds. (2015) 
Economies of Death. 

Routledge.  

Wodak Ruth (2015) The 
Politics of Fear. Sage. 

Journal of Critical Realism 
Special Issue: Critical Realism, Gender, and Feminism 

 

In order to encourage the development of the emerging field of critical realist feminism and gender studies, 
as well as critical exchanges between the respective branches of critical realism and feminist theory/gender 
studies, submissions for a special issue of Journal of Critical Realism are invited. 
Deadline for Submissions: October 01, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.maneyonline.com/pb/assets/raw/PRT/REA_special_issue_gender.pdf?1431632242337 
source: Internet 

 

Studies in Educational Ethnography 
 

The primary objective of Studies in Educational Ethnography is to present original ethnographic research, 
perspectives, and methodologies in the development of theory, practice, policy, and praxis in and with 
implications towards schooling and education in neighborhood, community, and global contexts. Volume 
proposals are welcome which embrace any of the foregoing issues articulated, or issues closely related to 
the core themes of the volume. 
Deadline for Submissions: ongoing 
For further information, please visit: 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/news_story.htm?id=5949 
source: Internet 

 

METHODOLOGY: RESEARCHING DEATH, DYING, AND BEREAVEMENT 
 

Date: November 13, 2015 
Site: London, UK 
Topics: Drawing on discussions from previous events where people have shared their personal 
experiences, this year’s DDB symposium will focus on conducting research in the field of dying studies. 
Deadline for Abstracts: September 14, 2015 
For further information, please visit: 

http://www.britsoc.co.uk/media/84138/DDB%202015%20CFP.pdf?1431632497083 
source: Internet 

 

OBLICZA POSTPAMIĘCI 2 
 

Termin: 09‒10 grudnia 2015 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: Terminy postpamięć i postpokolenie Organizatorzy zapożyczają od Marianne Hirsch, która 
zainicjowała badania nad zjawiskiem traumy dziedziczonej, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i 
zbiorowej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2015 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej: 

http://www.ism.wsmip.uj.edu.pl/postpamiec2 
źródło: Internet 

 

CALL FOR VOLUME PROPOSALS 

KONFERENCJE 
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