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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
York Policy Review
Special Issue: Mental Capacity
Submissions could focus on any Social Policy topic, including (but not limited to): Socio-Legal Studies;
Welfare; Social Services (including health, housing, employment, crime).
Deadline for Submissions: May 31, 2016
For further information, please visit:
http://yorkpolicyreview.co.uk/journalsite/news/call-for-special-edition-mental-capacity/
source: Internet

OD REDAKTORÓW
Perspektywa
Foucaultowska we
współczesnej refleksji
badawczej
Karol Franczak
Magdalena Nowicka

Maska
Numer tematyczny: Memory
32 numer magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska”, w całości w języku angielskim,
poświęcony będzie zagadnieniom wpisującym się w obszar tematyczny zawarty w tytule numeru ‒
„Memory”.
Termin nadsyłania abstraktów: 30 lipca 2016
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/tematy-najblizszych-numerow-maski
źródło: Internet

DYSKUSJE
Pamiętać Foucaulta,
zapomnieć Foucaulta. Z
prof. Małgorzatą Kowalską,
prof. Małgorzatą Jacyno i
Kajetanem Marią
Jaksenderem rozmawia
Magdalena Nowicka
Małgorzata Kowalska
Małgorzata Jacyno
Kajetan M. Jaksender
Magdalena Nowicka

KONFERENCJE
PSYCHE ‒ CIAŁO ‒ (NIE)OGRANICZENIE
Termin: 17 maja 2016
Miejsce: Bydgoszcz
Tematyka: Konferencja jest połączona z obchodami Dni Psychologa na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego. Będzie to wspaniała okazja do integracji środowisk studenckich z całej Polski oraz wymiany
zainteresowań i doświadczeń badawczych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01 maja 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/1161677543855982/
źródło: Internet

Oswajanie Foucaulta w
analizach społecznopedagogicznych – zapis
dyskusji panelowej
Marek Czyżewski
Ewa Marynowicz-Hetka
Maria Mendel
Astrid MęczkowskaChristiansen
Helena Ostrowicka
Tomasz Szkudlarek

BAJKA I BAŚŃ ‒ UDZIAŁ W ROZWOJU DZIECKA
Termin: 24 maja 2016
Miejsce: Cieszyn
Tematyka: Tematem przewodnim konferencji będzie przypomnienie dużej wartości baśni i wywodzącej się
z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/109148559486794/
źródło: Internet

ARTYKUŁY
JEŚĆ! UCZTA W KULTURZE
"Reżimy prawdy" i "reżimy
fikcji" – Foucault o
związkach sztuki z nauką
Paweł Bytniewski
Michel Foucault jako
farmakon

Termin: 02 czerwca 2016
Miejsce: Katowice
Tematyka: Konferencja skupiać się będzie na problematyce wspólnych spotkań przy stole i wynikających z
nich kulturowych kontekstów. Czy w czasach fast foodów możliwe są jeszcze prawdziwe uczty? Co zmieniło
się w biesiadowaniu, kiedy powstały restauracje?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://kndk.us.edu.pl/uczta-w-kulturze-i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-jesc/
źródło: Internet

Marcin Maria Bogusławski
Zboczony seks jako
bioopór. Między Foucaultem
a Agambenem
Krzysztof Pacewicz
Rozum na barykadzie.
Michel Foucault i
intelektualizacja
społecznego protestu
Karol Franczak
Czy władza jest wszędzie?
Krytyka dwóch uzasadnień
Foucaultowskiej tezy o
powszechności władzy
Jerzy Stachowiak
Wokół problematyki
"metody" w
postfoucaultowskich
badaniach społecznych –
pomiędzy strategią
transkrypcji a strategią fugi
Helena Ostrowicka
O użyteczności kategorii
dyspozytywu w badaniach
społecznych
Magdalena Nowicka

CIAŁO, CIAŁU, CIAŁEM
Termin: 10 czerwca 2016
Miejsce: Katowice
Tematyka: Tematyka ciała i cielesności w XX i XXI wieku otrzymała niezwykle wysoki status ważności.
Przez wieki pomijane lub sprowadzone do poziomu siedliska grzechu – dziś ciało wzbudza prawdziwą
fascynację i odmieniane jest przez wszystkie przypadki.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.swps.pl/katowice/katowice-sekcja-nauka-i-rozwoj/katowice-nauka-i-rozwoj-konferencje-sympozja-seminaria/13313konferencja-pt-cialo-cialu-cialem
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; zgłoszenia są nadal przyjmowane
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://socjologia-ciala.uni.lodz.pl/
źródło: Internet

ŻYWIOŁY. MOTYW OGNIA W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE
Termin: 13‒14 października 2016
Miejsce: Gdańsk
Tematyka: Motyw ognia będzie doskonałym tematem do interdyscyplinarnej dyskusji na temat jego
realizacji w dziełach literackich, wytworach kultury, sztuki, komunikacji językowej i międzykulturowej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.ifs.uni.wroc.pl/pliki/konf133.pdf
źródło: Internet

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

POLITYKA I SPOŁECZEŃSTWO W ŚWIECIE ISLAMU
Termin: 20‒21 października 2016
Miejsce: Toruń
Tematyka: Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję PołudniowoWschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki
wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków
międzynarodowych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://islamicsymposium.wordpress.com/
źródło: Internet

BEZINTERESOWNOŚĆ W BIZNESIE

de Vreese Claes, Esser
Frank, Hopmann David
Nicolas, eds. (2016)
Comparing Political
Journalism. Routledge.

Termin: 17 listopada 2016
Miejsce: Katowice
Tematyka: Wybrane aspekty bezinteresownych działań biznesu na poziomie indywidualnym,
organizacyjnym i społecznym; Rola bezinteresowności w otwartych wspólnotach działań; Etyka biznesu:
możliwości i ograniczenia; Wolontariat jako manifestacja bezinteresowności.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.gwsh.pl/psychologia-w-biznesie/
źródło: Internet

QUALITATIVE METHODS AND RESEARCH TECHNOLOGIES
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: May 10, 2016
For further information, please visit:
http://www.esa-cracow.pl/
source: Internet

CRIME FICTION HERE AND THERE: TIME AND SPACE
Perulli Paolo (2016) The
Urban Contract. Routledge.

Date: September 13‒15, 2016
Site: Gdansk, Poland
Topics: Constructing time and space in crime narrative; Time and space in nation-specific crime writing;
Place-specific crime writing; Closure and openness in crime fiction; Gendered spaces in crime fiction;
Setting as a protagonist?; Psychogeography; Across time and space: movement trajectories in crime fiction;
etc.
Deadline for Abstracts: May 31, 2016
For further information, please visit:
https://crimegdansk.wordpress.com/2016/03/21/cfp-crime-fiction-here-and-there-3/
source: Internet

DECAY, DISEASE, DEATH IN LITERATURE, CULTURES, AND LANGUAGE

Szpunar Magdalena (2016)
Kultura cyfrowego narcyzmu.
Wydawnictwo AGH.

Date: September 26‒28, 2016
Site: Opole, Poland
Topics: Cultural and religious perspectives on terminal disease, death, and the afterlife; Narratives of death
and resurrection; Rituals of cleansing, passage, and mourning; Rhetoric of commemoration; Philosophical
and ethical approaches to death disease, and decay; Communicating about disease and death in private
and institutional settings; Coping with pain, aging, and illness; etc.
Deadline for Abstracts: April 30, 2016
For further information, please visit:
http://culture.uni.opole.pl/second-call-for-papers/
source: Internet

CROSSROADS IN CULTURAL STUDIES
Date: December 14‒17, 2016
Site: Sydney, Australia
Topics: The Crossroads in Cultural Studies Conference has played an important role in the creation of a
global discussion of Cultural Studies. It has become a major international conference where scholars from
all five continents gather regularly to exchange research, views, and insights. The conference is open to all
topics relevant to cultural studies.
Deadline for Abstracts: April 30, 2016
For further information, please visit:
http://crossroads2016.org/call-for-papers/
West Brad (2016) War
Memory and Commemoration.
Routledge.

source: Internet

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

