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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 Ethnic & Cultural Diversity in Social Work
Special Issue: Community Responses to Criminalization in Communities of Color. Interventions to
Address Racial Justice

OD REDAKTORA

This special issue of the Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work provides a platform to
exchange research, ideas, and practices on how communities mitigate racially disproportionate policing
(including the use of violence, coercion, and force, as well as the absence of necessary police engagement
in communities of color).
Deadline for Submissions: October 31, 2015
For further information, please visit:
http://explore.tandfonline.com/cfp/beh/wecd-cfp-criminalization
source: Internet

Sport w dyskursie. Dyskurs
sportu
Wojciech Woźniak

ARTYKUŁY
Społeczne ujęcie sportu.
(Trudne) definiowanie
zjawiska i jego dyskurs
Przemysław Nosal
Polityka i (nie)
bezpieczeństwo igrzysk
olimpijskich: casus
Londynu 2012
Barrie Houlihan
Richard Giulianotti
Euro 2012 i Kraków 2022.
Polskie elity polityczne
wobec wielkich imprez
sportowych

Critique
Special Issue: Who Are the Ruling Class and How Do They Rule?
This special issue calls for papers from authors able to address key questions about the global capitalist
class. So who are the ruling class and how do they manage to sustain and organize their rule globally? Is
the ruling class best understood as finance capital or transnational capital and what relationship does the
ruling class, so defined, have with productive capital?
Deadline for Submissions: February 28, 2016
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/88489/Critique_Special_Issue_Ruling_Class_280216.pdf?1437500879084
source: Internet

KONFERENCJE
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.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 sierpnia 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.grounded.ustka.pl/
źródło: Internet

Wojciech Woźniak
Protesty kibiców piłkarskich
w Polsce w XXI wieku.
Analiza ruchu społecznego

KONSUMPCJA JAKO FORMA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
NOWE PARADYGMATY I KONTEKSTY BADAŃ

Termin: 27 października 2015
Miejsce: Wrocław
Rafał Chwedoruk
Tematyka: Konsument jako nadawca komunikatów? Współczesne paradygmaty i programy badań; Język
mody – pomiędzy dyferencjacją a naśladownictwem; Komunikacja marketingowa – dokąd zmierza
Kiedy płeć nie ma
współczesny marketing; Prosumpcja – nowa era w rozwoju gospodarczym?; Indywidualne i trybalne aspekty
znaczenia. Nie/normatywne konsumpcji w społeczeństwach ponowoczesnych.
ciała w dyskursie
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 lipca 2015
narodowym i sportowego
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
sukcesu
Honorata Jakubowska
Sport osób
niepełnosprawnych w
przekazie i dyskursie
medialnym w Polsce
Jakub Niedbalski
Dwa sety komercjalizacji.
Studium porównawcze
siatkówki w Hiszpanii i
Polsce

http://www.socjologia.uni.wroc.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia/891-zaproszenie-do-udzialu-w-konferencjikonsumpcja-jako-forma-komunikacji-spolecznej-nowe-paradygmaty-i-konteksty-badan
źródło: Internet

SAMOTNOŚĆ ‒ CÓŻ PO LUDZIACH. ALIENACJA I WYKLUCZENIE W EPOCE NOWOŻYTNEJ
Termin: 13‒14 listopada 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Definicje samotności; Mechanizmy wykluczenia; Przeżywanie odosobnienia przez jednostki;
Więzienie i wygnanie jako samotność narzucona; Dobrowolny wybór odosobnienia; Alienacja i jej społeczne
konsekwencje.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/387735054755337/
źródło: Internet

Anna Kossabucka
Radosław Kossakowski
Aktywność fizyczna –
przyjemność czy
obowiązek? Analiza
społeczno-kulturowych
uwarunkowań
komercyjnego sukcesu
Zumba Fitness
Dorota Olko

RZECZYWISTOŚĆ W MEDIACH. MEDIA W RZECZYWISTOŚCI
Termin: 16 listopada 2015
Miejsce: Bielsko-Biała
Tematyka: We współczesnym świecie media stały się niekwestionowanym pośrednikiem w społecznej
percepcji rzeczywistości. Wypełniają szeroki asortyment zadań: od jej opisywania, komentowania i
demaskowania do „upiększania” i niekiedy ‒ przeinaczania.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://info.ath.bielsko.pl/images/files/Pliki/2015%20pdf/zaproszenie.pdf
źródło: Internet

WYWIAD

PROBLEMATYKA UMIERANIA I ŚMIERCI W PERSPEKTYWIE MEDYCZNO-KULTUROWEJ

Richard Giulianotti
Wojciech Woźniak

Termin: 20‒21 listopada 2015
Miejsce: Kraków
Tematyka: Celem konferencji jest pogłębienie namysłu nad umieraniem i śmiercią w aspektach
medycznych, prawnych, etyczno-filozoficznych, psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Mile
widziane są prezentacje dotyczące zarówno specjalistycznego, jak i szerokiego kontekstu umierania i
śmierci.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

RECENZJA

http://www.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2015/Broszura%20Problematyka%20umierania%20i%20smierci%20w%
20perspektywie_medyczno-kulturowej.pdf
źródło: Internet

Socjologia sportu wobec
chuligaństwa futbolowego,
globalizacji i komercjalizacji
sportu. Wojciech Woźniak
rozmawia z Richardem
Giulianottim

Recenzja książki: Michał
Lenartowicz (2012) Klasowe
uwarunkowania sportu i
rekreacji ruchowej z
perspektywy teorii Pierre’a
Bourdieu. Warszawa:
Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa
Piłsudskiego
Jakub Ryszard Stempień

EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ
Termin: 27 listopada 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Ezoteryzm, okultyzm, gnoza, mistyka, praktyki misteryjne i inicjacje religijne, liczne ich gatunki i
odmiany jako zjawiska i odpowiadające im pojęcia w społeczeństwach Zachodu określają pola kulturowe
nowoczesności.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl/?p=212
źródło: Internet

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

MIASTO, MASA I … PROJEKT
HISTORYCZNE TRAJEKTORIE DYSKURSÓW MODERNIZACYJNYCH
Termin: 03‒05 grudnia 2015
Miejsce: Łódź
Tematyka: Głównym przedmiotem zainteresowania konferencji będą historycznie i geograficznie
zlokalizowane dyskursy modernizacyjne, metody konstruowania w ich obrębie opozycji takich jak
„nowoczesny-zacofany”, „centrum-peryferia”, „swój-obcy”, a także metafory, obrazy i figury składające się na
gramatykę formułowanych przez kolejne pokolenia modernizatorów projektów, które wprowadzić miały
peryferyjne wspólnoty agrarne w miejską nowoczesność.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 października 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencje-historyczne.blog.pl/2015/06/30/miasto-masa-i-projekt-historyczne-trajektorie-dyskursow-modernizacyjnych/
źródło: Internet

20 LAT POLSKICH TELEWIZYJNYCH DEBAT PRZEDWYBORCZYCH
Gadd David et al. (2015)
Young Men and Domestic
Abuse. Routledge.

Termin: 04‒05 grudnia 2015
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Inspiracją do dyskusji mogą być pytania typu: Ile debaty jest w debacie przedwyborczej?; Czy
debata przekonuje, informuje, dostarcza rozrywki?; Jaka jest przyszłość debat w dobie ekspansji Internetu?;
Czy można mówić o tradycji polskich debat przedwyborczych?; Czy organizacja debat powinna być w gestii
instytucji pozarządowej?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2015
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://20latdebat.weebly.com/
źródło: Internet

SITUATING COGNITION: AGENCY, AFFECT, AND EXTENSION
Date: October 15‒18, 2015
Site: Warsaw, Poland
Topics: The focus of this conference is on cognition in the context of agency, affect, and its extensions. The
event includes lectures, symposia, workshops, discussions, and posters covering a broad range of topics
related to the theme of the second edition of Trends in Interdisciplinary Studies.
Deadline for Abstracts: August 15, 2015
Jackson Emma (2015) Young
For further information, please visit:
Homeless People and Urban
Space. Routledge.

http://trends.avant.edu.pl/
source: Internet

GENDER AND THE POLITICS OF SHAME
Date: November 14, 2015
Site: London, UK
Topics: While significant advances have been made in the development of shame theory and in the further
theorization of affect and political emotions, scholars and activists are now invited to take stock of
contemporary theoretical work on shame, and to present new and promising ways of thinking about and
engaging the conference theme of gender and the politics of shame.
Deadline for Abstracts: September 01, 2015
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/87866/Gender_Politics_Shame_LSE_010915.pdf?1437501135170
source: Internet

Redhead Steve (2015)
Football and Accelerated
Culture. Routledge.

MARGINAL DEATH RESEARCH: DOING EDGEWORK
Date: December 02, 2015
Site: Heslington, UK
Topics: Through the topic of death, this conference seeks to bring together research which is conducted
across a range of disciplines, but which is often swept to the edges of death studies due to its cultural
nature.
Deadline for Abstracts: October 05, 2015
For further information, please visit:
https://www.york.ac.uk/sociology/about/news-and-events/department/2015/death-conference/marginaldeathresearch/#tab-1
source: Internet

WORKING REVOLUTIONS: REVOLUTIONISING WORK

Sałkowska Marta (2015)
Matka Downa. Piętno ‒
Znaczenia ‒ Strategie.
Nomos.

Date: April 04‒06, 2016
Site: Berlin, Germany
Topics: Every year, the conference brings together academics and policy makers from sociology, business
and management studies, industrial relations, organizational analysis, and a range of other disciplines to
discuss developments in the field, present their research, and initiate new collaborations.
Deadline for Abstracts: October 17, 2015
For further information, please visit:
http://www.ilpc.org.uk/Portals/56/ilpc2016-docs/ilpc2016-CfP.pdf?1437501135170
source: Internet

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

