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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
Open Theology Journal
Special Issue: Multiple Religious Belonging
This issue will address a relatively new and rapidly growing interdisciplinary field of research that
approaches hybrid religiosity through the lens of “multiple religious belonging.”
Deadline for Submissions: April 01, 2016
For further information, please visit:
http://degruyteropen.com/opthmrb/
source: Internet

ARTYKUŁY
O co chodzi w wywiadzie?
Próba interpretacji
wspomnień o Żydach jako
narracji tożsamościowych
Sławomir Kapralski
Metody mobilne i wizualne
w praktyce badawczej.
Zastosowanie fotospaceru
w socjologicznych
badaniach map mentalnych
i zachowań terytorialnych
ludzi
Marcjanna Nóżka
Natalia Martini

Feminism & Psychology
Special Issue: Feminism and Social Media
Whilst feminisms and social media are transdisciplinary spaces, this issue will contribute to a body of
psychological theory and will be of interest to psychologists, as well as other social scientists.
Deadline for Submissions: April 30, 2016
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/94901/Feminisms_and_Social_Media_CFP_300416.pdf?1453743222527
source: Internet

Czas Kultury
Numer tematyczny: Teorie spiskowe
Celem przygotowywanego bloku tekstów jest ukazanie możliwie szerokiej panoramy „kultury konspiracji”.
Autorzy zachęcani są do tropienia struktur charakterystycznych dla narracji spiskowych zarówno w tekstach
kultury wysokiej, jak i popularnej.
Termin nadsyłania abstraktów: 31 stycznia 2016
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://czaskultury.pl/?mod=callforpapers

Jak socjologowie mogą
skorzystać na praktyce
medytacji?
Krzysztof T. Konecki
Poznawcza i emocjonalna
adaptacja do sytuacji
choroby psychicznej w
rodzinie
Monika FrąckowiakSochańska
O działaniu w ramach
konceptualnej
niewidzialności. Przykład
badań nad macierzyństwem
jednopłciowym w
doświadczeniu matek
niebiologicznych

źródło: Internet

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
MAŁŻEŃSTWO I RODZINA W UJĘCIU ANTROPOLOGII KULTUROWEJ
PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA

Magdalena Wojciechowska

Termin: 04 marca 2016
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Współcześnie pojawia się w dyskursie związanym z życiem rodzinnym wiele nowych kwestii.
Czy brak naturalizacji
wyklucza nową tożsamość Problematyka skupiona wokół antropologii rodziny jest zatem stale aktualna i rewitalizowana.
narodową? Konstruowanie Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2016
tożsamości w narracjach
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
wieloletnich imigrantów bez
obywatelstwa polskiego

http://orodzinie.weebly.com/

źródło: Internet

Katarzyna Andrejuk
Ruch społeczny czy
subkultura? Alterglobaliści
w Europie Środkowej i
Wschodniej
Grzegorz Piotrowski

ESEJE
RECENZYJNE

LITERATURA – KULTURA – LEKTURA
NISKA, POPULARNA, MASOWA: CZY WARTO MÓWIĆ O REJESTRACH?
Termin: 04‒05 marca 2016
Miejsce: Kraków
Tematyka: Mimo powszechnego przekonania, że w XXI wieku, w dobie przekraczania granic i naruszania
dawniej obowiązujących zwyczajów i norm, podział na tak zwaną „kulturę wysoką” i „kulturę niską” stracił
definitywnie na znaczeniu, praktyka zdaje się pokazywać coś innego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://literatura-kultura-lektura.pl/
źródło: Internet

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

SPEKTAKL JAKO WYDARZENIE I DOŚWIADCZENIE. AKTOR

Termin: 11‒12 kwietnia 2016
Miejsce: Łódź
Tematyka: W ramach jedenastej już konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom teatrów społecznie i
kulturowo marginalizowanych, Organizatorzy spotkania zachęcają do refleksji nad fenomenem aktorstwa w
Kilka słów o stanie badań
nad dyskursem publicznym spektaklu teatralnym rozumianym jako wydarzenie i doświadczenie.
w Polsce
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Natalia Krzyżanowska
Marcin Zaród

https://spektakljakowydarzenie.wordpress.com/

źródło: Internet

RECENZJE
Recenzja książki: Anna
Matuchniak-Krasuska (2014)
Za drutami oflagów.
Studium socjologiczne.
Opole: Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w
Łambinowicach-Opolu
Remigiusz Żulicki

ŚWIATY POST-APO
Termin: 14‒15 kwietnia 2016
Miejsce: Lublin
Tematyka: Obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania scenariuszami apokaliptycznymi, a
także rosnąca fascynacja obrazami stosunków społeczno-politycznych w świecie po nuklearnej zagładzie
wskazują na potrzebę podjęcia próby krytycznego namysłu nad zjawiskiem traktowanym dotąd jedynie jako
jeden z odłamów światotwórstwa fantastycznego.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://postapokaliptyczneswiaty.wordpress.com/

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

źródło: Internet

WOKÓŁ WARTOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA ‒ TRADYCJA A NOWOCZESNOŚĆ
Termin: 14‒16 kwietnia 2016
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Konferencja ma na celu wskazanie na możliwość kreatywnej pracy badawczej i
wielopoziomowego rozpatrywania zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką zmian w życiu
współczesnych ludzi.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://ikd.edu.pl/

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

źródło: Internet

NAGOŚĆ W OBIEKTYWIE NAUK
Termin: 15‒17 kwietnia 2016
Miejsce: Kraków
Tematyka: Celem konferencji jest konfrontacja rożnych sposobów rozumienia i konceptualizowania
nagości. Organizatorów interesuje nie tylko to, w jaki sposób nagość jest badana w konkretnych
dyscyplinach naukowych, ale również to, w jaki sposób reprezentuje się ją w tekstach kultury.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://nagoscwobiektywie.jimdo.com/
źródło: Internet

DEMOKRATYZACJA DEBATY PUBLICZNEJ
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE I BADANIA DYSKURSU

Burgess Adam, Alemanno
Alberto, Zinn Jens, eds.
(2016) Routledge Handbook
of Risk Studies. Routledge.

Termin: 18‒19 kwietnia 2016
Miejsce: Łódź
Tematyka: W ostatnim czasie demokratyzacja debaty publicznej na świecie i w Polsce nabiera niezwykłej
dynamiki. Rodzi się pytanie, na ile nowa fala demokratyzacyjna zawiera elementy faktycznie nowe, a na ile
stanowi ‒ wbrew pozorom ‒ przetworzenie swych historycznych prefiguracji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 marca 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/is/konferencje.html
źródło: Internet

V TRANSDYSCYPLINARNE SYMPOZJUM BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Termin: 18‒21 maja 2016
Miejsce: Słupsk ‒ Ustka
Tematyka: TSBJ to projekt spotkań, seminariów oraz sieci badaczy jakościowych, która ma na celu
integrowanie wspólnoty badaczy jakościowych w Polsce, wspomaganie współpracy oraz doskonalenie
metodologii i praktyki badań jakościowych w różnych obszarach i kontekstach teoretycznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://tsbj.slupsk.pl/index.htm
Easton Ava (2016) Life After
Encephalitis. A Narrative
Approach. Routledge.

źródło: Internet

SOCJOLOGIA CIAŁA W POLSCE
STAN SUBDYSCYPLINY, JEJ PERSPEKTYWY I WYZWANIA
Termin: 16‒17 czerwca 2016
Miejsce: Łódź
Tematyka: Specyfika socjologii ciała w Polsce; Metodologia badania cielesności; Obszary substantywne w
socjologii ciała; Dydaktyka socjologii ciała; Wszelkie inne tematy, które obejmuje swoim zainteresowaniem
socjologia ciała.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://socjologia-ciala.uni.lodz.pl/
źródło: Internet

E-METHODOLOGY
Date: March 30‒31, 2016
Site: Wroclaw, Poland
Kaźmierska Kaja, Waniek
Topics: This conference is dedicated to the difficulties connected with research in social sciences and
Katarzyna, Zysiak Agata
(2015) Opowiedzieć
humanities conducted by means of the Internet, as well as the opportunities that it provides.
Uniwersytet. Łódź akademicka Deadline for Abstracts: February 01, 2016
w biografiach wpisanych w
For further information, please visit:
losy Uniwersytetu Łódzkiego.
Wydawnictwo UŁ.

http://e-methodology.eu/conference/
source: Internet

WOMEN AND MEN FACING EVERYDAY CHALLENGES
WORK AND LIFE DEMANDS IN THE CONTEXT OF GENDER
Date: May 19‒21, 2016
Site: Lodz, Poland
Topics: Growing and conflicting expectations of modern parenting; Facilitators and barriers in achieving
work-life balance; Problems of gender equality at work and at home; Gender stereotyping and career
development; Gender perspective on trauma and humiliation; Health and well-being of men and women.
Deadline for Abstracts: February 29, 2016
For further information, please visit:
http://genderchallenges2016.eu/
source: Internet

Montanola Sandy, Olivesi
Aurélie, eds. (2016) Gender
Testing in Sport. Routledge.

GENDER, CRIME, AND MEDIA
Date: June 08, 2016
Site: Birmingham, UK
Topics: This one-day, interdisciplinary event aims to bring together diverse perspectives from academics
and postgraduate students researching in the field of gender, crime, and media.
Deadline for Abstracts: May 06, 2016
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/94157/call_for_papers.pdf?1451920112528&1453743222527
source: Internet

INTEGRATING INTERACTIONIST TRADITION: BUILDING THEORETICAL, METHODOLOGICAL, AND
DISCIPLINARY BRIDGES IN THE STUDY OF EVERYDAY LIFE

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

Date: July 04‒08, 2016
Site: Topola, Bulgaria
Topics: The aim of the Conference is to bring together prominent scholars with rich and diverse
backgrounds in the field of social psychology and symbolic interactionism from a number of disciplines,
countries, and continents.
Deadline for Abstracts: March 31, 2016
For further information, please visit:
http://www.esssi2016.bg/
source: Internet

MONUMENTS, RELICS, AND REVIVALS
Date: July 06‒08, 2016
Site: Warsaw, Poland
Topics: Monuments are figures, works, concepts, and ideas which are impressive and overwhelming, but
no longer alive. Nevertheless, they continue to occupy a substantial area of our understanding of the history
of social science.
Deadline for Abstracts: February 15, 2016
For further information, please visit:
http://www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/konferencje/2016-2/2016-rchs/
source: Internet

QUALITATIVE METHODS AND RESEARCH TECHNOLOGIES
Szydlik Marc (2016) Sharing
Lives. Adult Children and
Parents. Routledge.

Date: September 01‒03, 2016
Site: Cracow, Poland
Topics: As technology becomes more advanced and pervasive, we must question its influence on our
society, on our interactions, and on our research methods and data.
Deadline for Abstracts: April 20, 2016
For further information, please visit:
http://www.esa-cracow.pl/
source: Internet

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

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

