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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.
Jednocześnie jest nam miło poinformować, że według danych Google Scholar PSJ jest drugim
najchętniej cytowanym pismem socjologicznym w Polsce (dane z ostatnich 5 lat).
Dziękujemy!
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=pl&vq=pl

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!
CALL FOR PAPERS
Rynek ‒ Społeczeństwo ‒ Kultura
Numer poświęcony problematyce RYNKU PRACY

OD REDAKTORÓW Rynek pracy jest ogólnie definiowany jako ogół zależnych od instytucji form i procesów najmu pracowników
Proces transformacji w
doświadczeniach
biograficznych
Kaja Kaźmierska

oraz uwarunkowań negocjacyjnych w stosunku do warunków pracy i płacy. Głównymi funkcjami rynku pracy
są alokacja i realokacja zasobów ludzkich, zapewniające w długim okresie równowagę między podażą i
popytem na pracę. Jako jeden z rynków funkcjonujących w gospodarce zawiera w sobie problemy warte
analizy, przenikające obszary społeczne i kulturowe.
Termin nadsyłania artykułów: 30 lipca, 2016
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.kwartalnikrsk.pl/zgloszenia.html
źródło: Internet

ARTYKUŁY

EU SSSI CONFERENCE
Z klasy robotniczej do
pomocy społecznej.
Biograficzne doświadczenia
dawnych "beneficjentów
socjalizmu" w
postindustrialnym polskim
mieście
Agnieszka GolczyńskaGrondas
Małgorzata Potoczna

Mamy przyjemność zaprosić Państwa za rok do Łodzi na VIII konferencję organizowaną przez
The European Society for the Study of Symbolic Interaction.
Planowany termin konferencji to 04‒08 lipca 2017.
KONFERENCJE
XXIX FORUM PEDAGOGÓW
DOM RODZINNY W DOŚWIADCZENIU (AUTO)BIOGRAFICZNYM

Termin: 17‒18 października 2016
Miejsce: Wrocław
Nostalgia jako narzędzie
krytyki transformacji. Mit
Tematyka: Każdy posiada świadomość istnienia domu, nawet jeśli stoi za tym brak dobrego doświadczenia
dobrego właściciela w
z domem związanego. Dom to zarówno przestrzeń realna oraz symboliczna, jak również ekwiwalent
opowieściach pracowników
podstawowych relacji społecznych. Dom to punkt odniesienia do wszystkich późniejszych doświadczeń
fabrycznych
życiowych człowieka.
Karolina Mikołajewska-Zając Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016
Joanna Wawrzyniak
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2016/02/XXIX-FORUM.pdf
Biographical Experiences of
Post-Socialist
Transformation in Corporate
Business: Doing the
Neoliberal Path
Markieta Domecka
Klasa średnia a
perspektywa biograficzna.
Empiryczne studium
przypadku
Jacek Burski
Normalisation of
Precariousness?
Biographical Experiences of
Young Workers in the
Flexible Forms of
Employment in Poland
Adam Mrozowicki
Potencjały bezładu i
cierpienia w biografiach
młodych kobiet
wchodzących w świat sztuki
i medycyny
Katarzyna Waniek
Lawyering in Transition.
Post-Socialist
Transformations in
Autobiographical Narratives
of Polish and Russian
Lawyers
Rafael Mrowczynski

źródło: Internet

POLSKA PO WYBORACH ‒ POLITYCZNE, SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE KONSEKWENCJE
ELEKCJI 2015 ROKU
Termin: 27‒28 października 2016
Miejsce: Wisła
Tematyka: Wybory są centralnym punktem empirycznych i normatywnych definicji demokracji. Ideą
niniejszej konferencji jest analiza konsekwencji wyborów 2015 roku w Polsce w trzech płaszczyznach –
psychologicznej, społecznej i politologicznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 sierpnia 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.inpidz.us.edu.pl/node/97
źródło: Internet

MEDIALNY ZAWRÓT GŁOWY. ZNACZENIE MEDIÓW DLA CZŁOWIEKA W XXI WIEKU
Termin: 14 listopada 2016
Miejsce: Bielsko-Biała
Tematyka: Społeczeństwo informacyjne sprzyja rozwojowi mediów, zwłaszcza mediów elektronicznych.
Dają one nowe możliwości komunikowania się, szerszy i szybszy dostęp do informacji, ale powodują
również głębsze zmiany, wpływające na postrzeganie przez nas rzeczywistości, zmieniają dotychczasowy
sposób myślenia czy charakter interakcji społecznych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://konferencjamedia.ath.bielsko.pl/
źródło: Internet

MODA VS. UBRANIE CODZIENNE. FUNKCJE – DYNAMIKI – MECHANIZMY
Termin: 17 listopada 2016
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Moda jest tym, co wprowadza ubranie w pole uwagi nie tylko socjologów. Jest istotną kategorią
społeczną i badawczą. Sprawiła, że dostrzeżono ubranie i jego społeczne funkcje, takie jak na przykład
ekspresja siebie, manifestowanie przynależności do grup społecznych czy zamożności i prestiżu. Jednakże
nie każdy akt ubierania się i okazywania ubrania innym jest modą.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/742971505805781/

Doświadczenie biograficzne
życia w dwóch kulturach.
Studium biograficzne
przypadku

źródło: Internet

FOTOGRAFIA I SZALEŃSTWO

Termin: 24‒25 listopada 2016
Miejsce: Łódź
Tematyka: Trudno byłoby dziś wskazać obszar funkcjonowania współczesnego świata, który w jakiś sposób
Urzędnik kontra menadżer – nie łączyłby się z fotografią. Ponieważ początkowo traktowano ją jako narzędzie naukowe, fotografia bardzo
przemiany roli kierownika
szybko znalazła zastosowanie między innymi w badaniach psychiatrycznych, w rozwijaniu technik
instytucji kultury
dyscyplinujących oraz w katalogowaniu syndromów zdrowia i choroby.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 października 2016
Patrycja Kruczkowska
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Joanna Wygnańska

https://www.facebook.com/Katedra-Fotografii-PWSFTviT-336810516341931/

RECENZJE
Recenzja książki: Sylwia
Urbańska (2015) Matka
Polka na odległość. Z
doświadczeń migracyjnych
robotnic 1989–2010. Toruń:
Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika
Katarzyna Dębska
Recenzja książki: Anna
Wylegała (2014)
Przesiedlenia a pamięć.
Studium (nie)pamięci
społecznej na przykładzie
ukraińskiej Galicji i polskich
"Ziem odzyskanych". Toruń:
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika

źródło: Internet

OBCY W EUROPIE I U JEJ BRAM. POLITYCZNE, SPOŁECZNE I GOSPODARCZE PRZYCZYNY I
SKUTKI MIGRACJI DO EUROPY NA POCZĄTKU XXI WIEKU
Termin: 25‒26 listopada 2016
Miejsce: Gdynia
Tematyka: Temat migracji do Europy jest ważny zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i praktyki
politycznej. Jako przedmiot poznania nabiera wagi w dzisiejszych czasach mieszania się narodów i kultur.
Natomiast wartość praktyczna badania tej problematyki polega na zdiagnozowaniu zagrożeń i szans
tkwiących w tym procesie, a przez to kierowania nimi w sposób racjonalny.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.home.umk.pl/~ptnp/do_pobrania/KONFERENCJE/zaproszenie_obcy_w_europie.pdf
źródło: Internet

POLSKO-BIAŁORUSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE, JĘZYKOWE I KULTUROWE

Termin: 30 listopada ‒ 01 grudnia 2016
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Historia Polski i Białorusi – dwóch graniczących ze sobą państw – przeplatała się
Małgorzata Głowacka-Grajper niejednokrotnie na przestrzeni dziejów. Efektem owego przenikania i nakładania się jest wspólne
dziedzictwo kulturowe obydwu narodów obecne w języku, literaturze, folklorze i oczywiście historii.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 października 2016
NOWOŚCI
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

WYDAWNICZE

http://kb.uw.edu.pl/start
źródło: Internet

OBLICZA (PRZE)MOCY
DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Termin: 01‒02 grudnia 2016
Miejsce: Olsztyn
Tematyka: Zasadniczym celem konferencji jest propagowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Organizatorzy tego wydarzenia zachęcają do skoncentrowania się na praktycznych
rozwiązaniach, inicjatywach, metodach i formach odznaczających się wysoką efektywnością.
Termin nadsyłania zgłoszeń: informacja zostanie udostępniona w II komunikacie konferencyjnym
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/komunikaty/komunikat-nr-1/
źródło: Internet

Barker Nicola, Monk Daniel,
eds. (2016) From Civil
Partnerships to Same-Sex
Marriage. Routledge.

SEKS NASZ (NIE)POWSZEDNI
SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH
Termin: 05 grudnia 2016
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom seksualności, erotyki, cielesności i intymności
jako pewnych form społecznych, fenomenów czy procesów pojawiających się w nowoczesnych
społeczeństwach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 października 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.socjologia.uni.wroc.pl/index.php/dzialalnosc-naukowa/wydarzenia/1558-seks-nasz-nie-powszedni-spolecznokulturowe-konteksty-zachowan-seksualnych
źródło: Internet

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SOCJOLOGII WIEDZY
W 80-LECIE „IDEOLOGII I UTOPII” KAROLA MANNHEIMA

Dashper Katherine (2016)
Human-Animal Relationships
in Equestrian Sport and
Leisure. Routledge.

Termin: 07 grudnia 2016
Miejsce: Warszawa
Tematyka: W tym roku mija 80 lat od ogłoszenia drukiem drugiego wydania sławnej książki Karola
Mannheima „Ideologia i Utopia”. Wydanie ważne, opublikowane w 1936 roku na emigracji w Wielkiej
Brytanii, gdyż zostało poszerzone o obszerną rozprawę „Problem socjologii wiedzy”. Stanowi ona do dziś
fundamentalny wkład w rozwój socjologii wiedzy.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 października 2016
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://konferencjaideologiautopia.wordpress.com/
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.
For further information, please visit:
http://www.esa-cracow.pl/
source: Internet

Garnham Bridget (2016) A
New Ethic of ‘Older.’
Routledge.

AGING AND SOCIETY
Date: October 06‒07, 2016
Site: Norrkoping, Sweden
Topics: The aging of societies is a global social megatrend, but it differs between societies in reasons,
timing, and extent, as well as in potential consequences and societal responses. Moreover, it is related to
profound social change.
Deadline for Abstracts: ongoing
For further information, please visit:
http://agingandsociety.com/2016-conference/call-for-papers
source: Internet

DEATH, DYING, BEREAVEMENT, AND TECHNOLOGIES IN THE 21ST CENTURY
Date: December 02, 2016
Site: Sheffield, UK
Topics: For decades now, technological advances in specialist fields such as medicine have changed
attitudes and expectations about death and the experience of dying. However, as technologies have
become more ubiquitous in our everyday social and domestic lives, the ways in which death, dying, and
Kalvig Anne (2016) The Rise
bereavement can be technologically mediated are increasing and becoming more diverse.
of Contemporary Spiritualism.
Deadline for Abstracts: September 12, 2016
Routledge.
For further information, please visit:
http://www.britsoc.co.uk/media/112390/DDB_021216.pdf?1469017926196
source: Internet

POWER AND IDENTITY
Date: January 09, 2017
Site: Tokyo, Japan
Topics: In today’s globalized world, it is increasingly urgent to examine the way in which power and identity
are interrelated with each other, not only politically and economically, but also culturally and ideologically.
Both personal and national identities have become more and more unsettled, inscrutable, and even
questionable.
Deadline for Abstracts: September 30, 2016
For further information, please visit:
https://sites.google.com/site/gspconference2017/home
source: Internet
Millett-Gallant Ann, Howie
Elizabeth, eds. (2016)
Disability and Art History.
Routledge.

RELIGION AND SPIRITUALITY IN SOCIETY
Date: April 17‒18, 2017
Site: London, UK
Topics: Religion’s stance is not only interest-intensive. It is also transcendental. Religion strives to reach
beyond the lifeworld, grasping deeper meanings that may not always be self-evident in the ordinariness of
everyday experience. This much can be said of religion-in-general. As for religions-in-particular, the range is
as wide as the cultural experiences of human species-being.
Deadline for Abstracts: ongoing
For further information, please visit:
http://religioninsociety.com/2017-conference
source: Internet

NEW DIRECTIONS IN THE HUMANITIES

Moore Susan, Rosenthal
Doreen (2016)
Grandparenting.
Contemporary Perspectives.
Routledge.

Date: July 05‒07, 2017
Site: London, UK
Topics: We live in an era which seems to be dominated by the rationalisms of science-technology and
economics-commerce. These appear daily as enormously powerful forces, driving us alternately to doom or
salvation. They make their domineering presence felt ever more heavily in places of learning and research,
and often at the expense of the humanities.
Deadline for Abstracts: ongoing
For further information, please visit:
http://thehumanities.com/2017-conference/call-for-papers
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

