
2 5 . 0 9 . 2 0 1 6  

BIEŻĄCY 
NUMER 

Biuletyn Informacyjny  
 

NOWOŚCI 
WYDAWNICZE 

 

OD REDAKTORÓW 

 
 

Dylematy etyczne i ryzyko w 
badaniach terenowych 

 
Borys Cymbrowski 

Dorota Rancew-Sikora 
 
 

ARTYKUŁY 
 
 

W stronę socjologicznego 
ujęcia etyki badań 

naukowych  
 

Dorota Rancew-Sikora 
Borys Cymbrowski 

 
 

Antropolog wobec innych i 
wobec siebie. Niektóre 

problemy etyczne 
uprawiania antropologii  

  
Ewa Nowicka 

 
 

Badacz jako gość 
 

Anna Horolets 
 
 

Praktyki ukrywania. O 
pułapkach, pokusach i 

pożytkach z badań 
niejawnych  

 
Beata Bielska 

 
 

Badacz zjawisk "trudno 
dostępnych" w terenie – 

kwestie etyczne, praktyczne 
i metodologiczne  

 
Sylwia Męcfal 

 
 

Zanim doprowadzisz do 
pogromu: między 
doświadczeniem 

etnograficznym z badań 
terenowych w 

społecznościach romskich a 
antropologicznym tekstem 

naukowym  
 

Maciej Witkowski 
 
 

Wybrane problemy etyczne 
w naukowych badaniach na 

zlecenie. Refleksje 
etnografki  

 
Adrianna Surmiak 

 
 

DYSKUSJA 

 
 

Dylematy etyczne badań 
prowadzonych na zlecenie 

instytucji publicznych – 
doświadczenia badacza 

terenowego 
 

Magdalena Dudkiewicz 
 
 

Qualitative Research in Organizations and Management 
Special Issue: Power, Subjectivity, and Context in Workplace Bullying, Abuse, and Harassment 

 

In seeking submissions anchored in postpositivist traditions/sub-traditions, the special issue joins efforts at 
redrawing methodological boundaries in the study of workplace bullying, abuse, and harassment. While 
contributing to theorization about power, subjectivity, and/or context, the papers must advance qualitative 
approaches to workplace bullying research beyond the current positivist skew. 
Deadline for Submissions: October 15, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/authors/writing/calls.htm?id=6558 
source: Internet 

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury! 
 

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. 
 

CALL FOR PAPERS 

IDENTYFIKACJE ZAGŁADY 
 

Termin: 01‒02 grudnia 2016 
Miejsce: Kraków 
Tematyka: „Identyfikacja” kojarzy się z opresyjnymi metodami znakowania, stosowanymi w obozach 
koncentracyjnych, jednak semantycznie odnosi się do ustalenia tożsamości, do rozpoznania obiektu na 
podstawie konkretnej cechy. Jest również sposobem utożsamienia się: z „innym”, z grupą, z instytucją, z 
ideologią, z zespołem danych wartości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 06 listopada 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://identyfikacjezaglady.wordpress.com/ 
źródło: Internet 

 

REFLEKSYJNOŚĆ WOBEC CODZIENNOŚCI 
 

Termin: 23 listopada 2016 
Miejsce: Wrocław 
Tematyka: Refleksyjność jako postawa niezbędna do „bycia w świecie”; Wychowanie do refleksyjności, 
proces uczenia się i nauczania refleksyjności; Refleksyjność w zawodzie nauczyciela, pedagoga, 
wychowawcy; Refleksyjny uczeń, student, doktorant; Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna; 
Refleksyjność w rozumieniu codzienności. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2016/07/KOMUNIKAT-1-Konferencja-Codzienno%C5%9B%C4%87-

2016.pdf 
źródło: Internet 

 

LITERACKIE OBRAZY ŚWIATA. DEFORMACJA RZECZYWISTOŚCI 
 

Termin: 24 listopada 2016 
Miejsce: Rzeszów 
Tematyka: Funkcjonowanie człowieka w świecie od lat stanowi główny przedmiot refleksji humanistycznej. 
Dla literatury temat ten jest szczególnie interesujący – tyleż ze względu na mnogość konwencji, za pomocą 
których dochodzi do odwzorowania (wykreowania) rzeczywistości w dziele literackim, co z uwagi na 
charakter refleksji antropologicznej, która zawsze sytuuje się w samym centrum wypowiedzi literackiej. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/konferencje/Zaproszenie_LOSII.pdf 
źródło: Internet 

 

Chandler John (2016) Identity 
at Work. Routledge. 

CALL FOR BOOK PROPOSALS 

 
Mamy przyjemność zaprosić Państwa za rok do Łodzi na VIII konferencję organizowaną przez The 

European Society for the Study of Symbolic Interaction. 
 

Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry 
 

Planowany termin konferencji to 04‒08 lipca 2017 
 

EZOTERYZM W KULTURZE ZACHODNIEJ. EZOTERYZM W NOWOCZESNOŚCI 
 

Termin: 02 grudnia 2016 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: Przedmiotem zainteresowania spotkania jest ezoteryzm w jego powiązaniach ze sztuką, 
filozofią, religią, nauką w epoce nowoczesności. Stawia pytania o jego społeczne konfiguracje w kulturze, w 
ruchach religijnych, dyskursach filozofii, formach uprawiania sztuki, w inspiracjach, także w wynikach 
nowoczesnej nauki. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/Zaproszenie%20Ezoteryzm%20IS%20UKSW%202016.pdf 
źródło: Internet 

 

W TROSCE O BEZPIECZNE JUTRO. REMINISCENCJE I ZAMIERZENIA 
 

Termin: 07‒09 grudnia 2016 
Miejsce: Toruń 
Tematyka: Bezpieczeństwo międzynarodowe w świetle aktualnych wyzwań i zagrożeń; Edukacja dla 
bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie przemian społecznych, gospodarczych, 
ustrojowych i kulturowych; Filozoficzne, etyczne i religijne aspekty bezpieczeństwa; Bezpieczeństwo 
zdrowotne, kulturowe; Rola dyplomacji w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 07 listopada 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://kongres.wsb.net.pl/ 
źródło: Internet 

 

2017 EU SSSI CONFERENCE 

ORGANIZACJA W KRYZYSIE. KRYZYS W ORGANIZACJI 
 

Termin: 18 marca 2017 
Miejsce: Poznań 
Tematyka: Organizatorzy zapraszają do składania artykułów z zakresu zarządzania kryzysowego w 
organizacjach, tj. przedsiębiorstwach, administracji publicznej, placówkach i jednostkach naukowo-
badawczo-rozwojowych. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 lutego 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

http://exante.com.pl/konferencje-poznan/ 
źródło: Internet 

 

CHŁOPSKOŚĆ I JEJ DZIEDZICTWO W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE 
 

Termin: 10‒11 kwietnia 2017 
Miejsce: Warszawa 
Tematyka: W polskiej przestrzeni publicznej, w dyskursie publicystycznym oraz naukowym, coraz częściej 
podnoszona jest kwestia chłopskości i jej dziedzictwa we współczesnej kulturze i społeczeństwie, a sposób 
problematyzacji owej kwestii ulega widocznym przekształceniom. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 listopada 2016 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://polonistyka.amu.edu.pl/dla-pracownika/dla-pracownika/zaproszenia-na-konferencje 
źródło: Internet 

 

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszym biuletynem informacyjnym! 
 

Keith Thomas (2016) 
Masculinities in Contemporary 
American Culture. Routledge. 

W imieniu Zespołu Redakcyjnego 
„Przeglądu Socjologii Jakościowej” 

 

Magdalena Wojciechowska 

 

Hutchings Tim, McKenzie 
Joanne, eds. (2016) 

Materiality and the Study of 
Religion. Routledge. 

MEANINGFUL WORK 
 

Date: December 01‒02, 2016 
Site: Auckland, New Zealand 
Topics: The concept of meaningful work is experiencing a renaissance at a time when many are also 
questioning the future of work: how it is organized, towards what purpose, whom benefits from work, and 
how engagement in work affects who we are becoming as human beings. 
Deadline for Abstracts: October 07, 2016 
For further information, please visit: 

http://www.workresearch.aut.ac.nz/news-and-events/news/all-news/meaningful-work-symposium 
source: Internet 

 

CHANGING LABOUR MARKETS: CHALLENGES FOR WELFARE AND LABOUR MARKET POLICY  
 

Date: December 07‒09, 2016 
Site: Växjö, Sweden 
Topics: The overall theme of the conference will be the question of what impact changing labour markets 
have on social, political, and economic structures and institutions. 
Deadline for Abstracts: October 26, 2016 
For further information, please visit: 

https://lnu.se/en/research/conferences/rapse-2016-changing-labour-markets-challenges-for-welfare-and-labour-market-policy/ 
source: Internet 

 

RECOVERING THE SOCIAL: PERSONAL TROUBLES AND PUBLIC ISSUES 
 

Date: April 04‒06, 2017 
Site: Manchester, UK 
Topics: The aims of this conference are: to showcase the latest sociological research; to attract a 
concentration of international specialists in our major research fields; to provide a forum in which to discuss 
the teaching of sociology and the professional practice of being a sociologist; and to facilitate debate, 
networking, and professional development opportunities. 
Deadline for Abstracts: October 14, 2016 
For further information, please visit: 

https://www.britsoc.co.uk/events/key-bsa-events/bsa-annual-conference/ 
source: Internet 

 

Manchaiah Vinaya, 
Danermark Berth, eds. (2016) 

The Experience of Hearing 
Loss. Routledge. 

Thurnell-Read Thomas, ed. 
(2016) Drinking Dilemmas. 

Routledge. 

Sociological Futures 
A new book series from the BSA in partnership with Routledge 

 

This book series, inspired by the vibrant wealth of BSA symposia on a wide variety of sociological themes, 
will not only enable the fruits of these events to reach a wider audience, but also offers a new outlet for 
sociologists at all career and publishing stages, from the well-established to emerging sociologists, BSA or 
non-BSA members, from all parts of the world. 
For further information, please visit: 

https://www.britsoc.co.uk/media/23163/Sociological_Futures_CFP.pdf 
source: Internet 

 

KONFERENCJE 

POLITOLOGIA RELIGII 
 

Termin: 10‒11 maja 2017 
Miejsce: Lublin 
Tematyka: Celem konferencji jest: usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z politologią religii; 
diagnoza dotycząca jej obecnego stanu w Polsce, Europie i świecie; jak również wskazanie wyzwań, 
zagrożeń i perspektyw jej rozwoju w najbliższej przyszłości. 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 marca 2017 
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:  

https://www.facebook.com/events/1300929769922282/?active_tab=highlights 
źródło: Internet 
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