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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!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zespół redakcyjny „Przeglądu Socjologii
Jakościowej” oraz „Qualitative Sociology Review” życzy Państwu wielu chwil pełnych ciepła,
spokoju i radości oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 2016!
CALLS FOR PAPERS
Leisure Studies

ARTYKUŁY
O co chodzi w wywiadzie?
Próba interpretacji
wspomnień o Żydach jako
narracji tożsamościowych

The Leisure Studies Journal is inviting proposals for Special Issues that are concerned with advancing
knowledge of topics or issues that are original and/or timely. In particular, the Journal is seeking collective
critical discussion of topics or issues, which develops our understanding of leisure and/or leisure-related
research.
Deadline for Submissions: December 31, 2015
For further information, please visit:
http://explore.tandfonline.com/cfp/pgas/rlst-si-proposals
source: Internet

Maska
Sen-Trans-Fantazja

Sławomir Kapralski
Metody mobilne i wizualne
w praktyce badawczej.
Zastosowanie fotospaceru
w socjologicznych
badaniach map mentalnych
i zachowań terytorialnych
ludzi

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy „MASKA” zachęca do zapoznania się z tematami kolejnych
numerów, których wydanie planowane jest w roku akademickim 2015/2016.
Termin nadsyłania artykułów: 29 lutego 2016
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/tematy-maski-w-roku-2015/2016
źródło: Internet

Marcjanna Nóżka
Natalia Martini
Jak socjologowie mogą
skorzystać na praktyce
medytacji?
Krzysztof T. Konecki
Poznawcza i emocjonalna
adaptacja do sytuacji
choroby psychicznej w
rodzinie
Monika FrąckowiakSochańska

VI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Przypominamy, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił VI edycję konkursu na najlepsze zdjęcie lub
foto-esej/foto-reportaż socjologiczny 2015 roku. Mottem tegorocznego konkursu są słowa piosenki Arahja
autorstwa Kazika Staszewskiego:
Moja ulica murem podzielona
Świeci neonami prawa strona
Lewa strona cała wygaszona
Zza zasłony obserwuję obie strony

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2016
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

KONFERENCJE
80’s AGAIN!

O działaniu w ramach
konceptualnej
niewidzialności. Przykład
badań nad macierzyństwem
jednopłciowym w
doświadczeniu matek
niebiologicznych
Magdalena Wojciechowska

Termin: 08‒09 marca 2016
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Często – mówiąc o kinie, muzyce czy literaturze – spotykamy się ze stwierdzeniem: „typowe lata
osiemdziesiąte”. Na czym jednak polega klimat filmów czy muzyki z tamtego czasu? I jaka była naprawdę
dziewiąta dekada XX wieku – w kinie, muzyce, literaturze?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 08 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/855818861203503/
źródło: Internet

Czy brak naturalizacji
wyklucza nową tożsamość
narodową? Konstruowanie
tożsamości w narracjach
wieloletnich imigrantów bez
obywatelstwa polskiego
Katarzyna Andrejuk
Ruch społeczny czy
subkultura? Alterglobaliści
w Europie Środkowej i
Wschodniej

ŚWIAT GROZY
Termin: 08‒09 kwietnia 2016
Miejsce: Katowice
Tematyka: Współczesne światy grozy to przede wszystkim szeroki kontekst kulturowy, mieszczący w sobie
odwołania do tradycji ludowej, folkloru miejskiego, kinematografii, technologii, historiozofii, psychologii czy
wreszcie ewokujący skrywane głęboko lęki czy fobie – i to niezależnie od wybieranego przez twórców
narracji grozy medium.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://swiatygrozy.wordpress.com/
źródło: Internet

Grzegorz Piotrowski

ESEJE
RECENZYJNE
Działanie, doświadczenie,
wiedza. Wokół prac
Harry’ego Collinsa

STRATEGIE CIELESNOŚCI W HUMANISTYCE
Termin: 11 kwietnia 2016
Miejsce: Katowice
Tematyka: Cielesność i inne kategorie ciała; Integracja wiedzy o ciele; Wykluczenie ze względu na ciało;
Ciało w kulturze; Ciało a doświadczenie; Ciało w sztuce; Ciało Boga; Ciało a religia.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 marca 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

Marcin Zaród

https://www.facebook.com/strategie.cielesnosci

Kilka słów o stanie badań
nad dyskursem publicznym
w Polsce

PRZYGODY CIAŁA. PRZYGODY DUCHA

źródło: Internet

Termin: 14‒16 kwietnia 2016
Miejsce: Lublin
Tematyka: Ciało chore – kalekie – martwe; Modyfikacje ciała; Eksperymenty medyczne; Choroby
psychiczne; Genialne umysły i ich funkcjonowanie w społeczeństwie; Stosunek płciowy i jego wpływ na ciało
RECENZJE
i duszę; Postrzeganie ciała/duszy w różnych grupach społecznych i zawodowych; Śmierć i zwyczaje
pogrzebowe.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 stycznia 2016
Recenzja książki: Anna
Matuchniak-Krasuska (2014) Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Natalia Krzyżanowska

Za drutami oflagów.
Studium socjologiczne.
Opole: Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu
Remigiusz Żulicki

SPRAWOZDANIA
KOMENTARZE
Metodologia teorii
ugruntowanej i teorie
ugruntowane. Ogólnopolska
konferencja naukowa z
częścią warsztatową
Marek Gorzko

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

https://www.facebook.com/events/692540480845504/

źródło: Internet

SPORT W SOCJOLOGII. SOCJOLOGIA O SPORCIE
Termin: 21‒22 kwietnia 2016
Miejsce: Poznań
Tematyka: Celem konferencji jest spotkanie się badaczy zajmujących się sportem z perspektywy socjologii
po to, by przedyskutować status tej subdyscypliny w Polsce, przedstawić realizowane projekty, podzielić się
doświadczeniami badawczymi oraz nakreślić dalsze perspektywy rozwoju.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/common/Sport_w_socjologii__Socjologia_o_sporcie_-_CFP.pdf
źródło: Internet

KRYZYS I POTĘGA PAŃSTWA ‒ DOŚWIADCZENIA POLSKI
Termin: 26‒27 kwietnia 2016
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o rolę współczesnego
państwa w koordynowaniu życia zbiorowego. Organizatorzy wydarzenia preferują ujęcia empiryczne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 stycznia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.is.uw.edu.pl/pl/2015/11/kryzys-i-potega-panstwa-doswiadczenia-polski/
źródło: Internet

MOVING BEYOND THE BINARIES OF SEX AND GENDER: NON-BINARY IDENTITIES, BODIES, AND
DISCOURSES
Date: March 22, 2016
Site: Leeds, UK
Topics: The concept of non-binary allows potential for rethinking existing sexed and gendered categories.
The articulation of non-binary lived experiences (non-binary gender identities and embodiments, including
some intersex, transgender, and queer experiences) are under-researched and often conceived in binary
terms.
Deadline for Abstracts: January 22, 2016
For further information, please visit:
Alderson Priscilla (2015) The
Politics of Childhoods Real
and Imagined. Routledge.

http://www.britsoc.co.uk/media/94048/PGF_Moving_Beyond_the_Binaries_of_Sex_220316.pdf?1450117795266
source: Internet

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN A CHANGING WORLD: ACTION, AGENCY, AND
PARTICIPATION
Date: June 23‒24, 2016
Site: Liverpool, UK
Topics: This multidisciplinary conference aims to provide an opportunity to disseminate, discuss, and
explore research and practice that explore children and young people’s action, agency, and participation in
responding to changes and social pressures.
Deadline for Abstracts: February 28, 2016
For further information, please visit:
https://www.hope.ac.uk/childrenandyoungpeople/
source: Internet

HEALTHY LIVES: TECHNOLOGIES, POLICIES, AND EXPERIENCES
Date: June 27‒29, 2016
Skowrońska Marta (2015) Jak Site: Geneva, Switzerland
u siebie. Zamieszkiwanie i
Topics: The conference aims to address the dominant norm of leading healthy lives (technologies, policies,
komfort. Nomos.
and experiences) and to consider the different resources used to reach “health.” Papers addressing
theoretical issues or presenting empirical research are invited.
Deadline for Abstracts: December 20, 2015
For further information, please visit:
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/healthy-lives-technologies-policies-and-experiences
source: Internet

CONTEMPLATIVE METHODS MEETS SOCIOLOGICAL IMAGINATION

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

Date: September 11‒16, 2016
Site: Leicester, UK
Topics: A special session on “Contemplative methods meets sociological imagination. An enactive
perspective for sociological inquiry and wise social transformation" will be part of the RC33 9th International
Conference on Social Science Methodology (International Sociological Association).
Deadline for Abstracts: January 21, 2016
For further information, please visit:
http://eurospes.org/content/contemplative-methods-meets-sociological-imagination
source: Internet

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

