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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
Canadian Review of Sociology
Special Issue on Internet and Sexual Violence against Children and Adolescents
The goal of this special issue of the Canadian Review of Sociology is to publish high quality texts analyzing
sexual violence against children and adolescents committed through Internet (or related information and
communication technologies), as well as social, moral, and political aspects associated to these crimes.
Deadline for Submissions: September 01, 2017
For further information, please visit:

ARTYKUŁY
Czystość czy zmaza? Czy
jest sens łączyć rozumienie
z wyjaśnianiem w
antropologii i
interpretatywnej socjologii?
Piotr Pawliszak
W stronę ontologii pola
badań jakościowych
Grzegorz Bryda
Natalia Martini
Jak zgadzają i nie zgadzają
się dzieci. O (nie)
równowadze sił i świadomej
zgodzie w badaniach z
dziećmi
Ewa Maciejewska-Mroczek
Maria Reimann
Zastosowanie wywiadów
fokusowych w badaniach
nad pamięcią zbiorową
Łukasz Skoczylas
Anna Weronika Brzezińska
Małgorzata Fabiszak
Funkcje zdjęć w wywiadach
fotograficznych

https://www.csa-scs.ca/canadian-review/2016/09/06/call-for-papers-special-issue-on-internet-and-sexual-violence-against-children
-and-adolescents/
source: Internet

Sociological Studies of Children and Youth
Special Issue: Generation Sex: Gender, Sexual Behavior, and Identity among Contemporary Youth
This volume will examine the evolving norms concerning sex, gender, and sexuality in the lives of children
and adolescents. The volume will address topics such as: the development of gender identity, sexual
behavior among youth, LGBT youth, social media and sexuality, transgendered youth, the cultural context of
youth sexualization, parental and peer influences upon the development of gender and gender identity, and
other related issues.
Deadline for Submissions: February 15, 2017
For further information, please visit:
https://www.britsoc.co.uk/umbraco/plugins/umbracoContour/files/27839b4b-234e-4391-b6b2-f24a438bae21/
SSCY_CFP_150217.pdf
source: Internet

VII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Jest nam miło poinformować, że „Przegląd Socjologii Jakościowej” ogłosił VII edycję konkursu na najlepsze
zdjęcie lub foto-esej/foto-reportaż socjologiczny 2016 roku. Mottem tegorocznego konkursu jest tytuł
jednego z filmów Andrzeja Wajdy: Wszystko na sprzedaż.
Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2017
Więcej informacji na temat konkursu na stronie internetowej:
http://przegladsocjologiijakosciowej.org/konkurs_foto_pl_edycja_biezaca.php

2017 EU SSSI CONFERENCE
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Łodzi na VIII konferencję organizowaną przez
The European Society for the Study of Symbolic Interaction
Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry

The conference theme, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, draws upon an
interactionist standpoint as well as ethnographic research in order to investigate the richness, complexity,
and diversity of everyday life. It calls upon participants to assess and extend our understanding of human
knowing and acting, as well as the theoretical, methodological, and conceptual dimensions of the
Doświadczanie ciężarnego
sociological venture.
ciała jako ciała
przekraczającego granice – The tentative conference program has plenary sessions with keynote speakers, regular sessions, and prestudium socjologii
conference interdisciplinary workshops, as well as exhibitions addressed to the general public.
ucieleśnienia
Więcej informacji na stronie internetowej:
Łukasz Rogowski

Honorata Jakubowska
„Piękne kobiety pięknie
tańczą” czy
„uprzedmiotowienie i
upokorzenie”? Analiza
dyskursu o cheerleadingu w
kontekście mistrzostw
Europy w piłce ręcznej
mężczyzn w 2016 roku
Natalia Organista
Zuzanna Mazur

http://www.eusssi2017.uni.lodz.pl/

KONFERENCJE
DRUŻYNA ‒ GRUPA ‒ TEAM A POPKULTURA
Termin: 17‒18 marca 2017
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Jak zbierano i czemu służyła drużyna pięć, dziesięć, piętnaście lat temu i jak wygląda to dzisiaj?
Czy zmiana drużyny na team niesie ze sobą coś więcej niż zmianę słowa? I czy internetowe komiksy mają
wpływ na wizerunek grupy w popkulturze? Są to tylko przykłady interesujących Organizatorów aspektów.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://druzynagrupateamapopkultura.wordpress.com/

"Legless Aphrodite" and
"Hercules in a
wheelchair"—about
disabled women and
disabled men practicing
sport
Jakub Niedbalski
Class habitus, gender and
age: preliminaries to the
investigation of the social
roles held by "seniors"
Iwona Młoźniak

źródło: Internet

ZA KURTYNĄ RESOCJALIZACJI
OD MARGINALIZACJI DO INKLUZJI SPOŁECZNEJ ‒ OBLICZA (PO)NOWOCZESNOŚCI
Termin: 06‒07 kwietnia 2017
Miejsce: Toruń
Tematyka: Konferencja stanowi przedsięwzięcie interdyscyplinarne, w trakcie którego do dyskusji
zapraszani są przedstawiciele najbardziej znaczących ośrodków akademickich z kraju i zagranicy, a także
praktycy zajmujący się profilaktyką i pracą resocjalizacyjną zarówno w warunkach instytucjonalnych, jak i w
środowisku otwartym.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/
źródło: Internet

RECENZJE

CO NOWEGO W NOWYCH MEDIACH?
TRANSFORMACJE, PERSPEKTYWY, OCZEKIWANIA

Recenzja książki: Alice
Goffman (2014) On the Run:
Fugitive Life in an American
City. New York: Picador

Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Katowice
Tematyka: Głównym celem konferencji jest rewizja tego, co wydarzyło się w ostatnich latach i wciąż dzieje
na naszych oczach w warstwie starych i nowych mediów oraz modelach funkcjonowania ich użytkowników.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

Adrianna Surmiak

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

http://conowegokonferencja.blogspot.com/
źródło: Internet

SPOŁECZNE ASPEKTY REWITALIZACJI
Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Łódź
Tematyka: Celem konferencji jest rozpoznanie problematyki rewitalizacji w jej społecznym wymiarze oraz
podniesienie kompetencji kadr samorządowych w zakresie możliwości wykorzystania metod i narzędzi
lokalnej polityki społecznej w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 03 kwietnia 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kpips.uni.lodz.pl/dzialalnosc-naukowo-badawcza/konferencje/
źródło: Internet

MOC WYOBRAŹNI: ŚWIATY DUCHOWE I ALTERNATYWNE
Termin: 28‒30 kwietnia 2017
Miejsce: Lublin
Apelmo Elisabet (2017) Sport
Tematyka: Proces twórczy; światy kreowane przez religie, wierzenia, mitologie; światy w literaturze,
and the Female Disabled
sztukach plastycznych, teatrze, muzyce; środki kształtowania przestrzeni alternatywnej; świat wewnętrznych
Body. Routledge.
przeżyć: uczucia, marzenia, wizje, koszmary; sposoby przedostawania się do świata alternatywnego: środki
odurzające, hipnoza, trans i inne; medyczny i biologiczny wymiar światów poza rzeczywistością: śpiączki,
choroby psychiczne, śmierć kliniczna itp.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.facebook.com/events/217945788662203/
źródło: Internet

PRZYJAŹŃ I ZAŻYŁOŚĆ ‒ SPECYFIKA ICH WZAJEMNEJ RELACJI WCZORAJ I DZIŚ

Belasen Alan (2017) Women
in Management. Routledge.

Termin: 02 czerwca 2017
Miejsce: Gliwice
Tematyka: Problematyka konferencji koncentruje się na kulturoznawczej, literaturoznawczej i
językoznawczej analizie relacji aspektów przyjaźni i zażyłości zarówno w ujęciu historycznym, jak i
współczesnym. Efektem tych rozważań będzie tom stanowiący syntezę wiedzy w tym zakresie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 kwietnia 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://www.polsl.pl/Wydzialy/RKJO/Strony/KonferPrzyjaznIZazylosc2017PL.aspx
źródło: Internet

SPOŁECZNE GRANICE PRACY
Termin: 27‒28 października 2017
Miejsce: Katowice
Tematyka: Dyskusja skoncentrowana zostanie na problematyce metodologicznych i praktycznych
problemów badań pracy oraz zatrudnienia. Organizatorom zależy na uchwyceniu uniwersalnych problemów
badań środowiska pracy oraz specyfiki zatrudnienia pracowników w firmach prywatnych, w tym w
korporacjach, oraz w sektorze publicznym w różnych krajach i regionach.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/pl/
źródło: Internet
Chen Hon Fai (2017)
Catholics and Everyday Life in
Macau. Routledge.

CHALLENGING GENDERED MEDIA (MIS)REPRESENTATIONS OF WOMEN PROFESSIONALS AND
LEADERS
Date: June 15, 2017
Site: London, UK
Topics: The media represents and shapes the actual behavior of people, not least in workplaces, so is
critical in influencing how individuals, and in turn organizations, business networks, and communities make
sense of and give sense to women as professionals and leaders.
Deadline for Abstracts: February 27, 2017
For further information, please visit:
https://www.britsoc.co.uk/umbraco/plugins/umbracoContour/files/6a9b2672-67aa-49a5-a0f0-b395c5ce8239/
Call_for_Papers_15_June_2017_Conference.pdf
source: Internet

CHILDREN AND CHILDHOODS CONFERENCE 2017
Date: July 18‒19, 2017
Site: Ipswich, UK
Jeffress Michael S., ed. (2017) Topics: International development; Migration and movement; Identity, culture, and belonging; Rights,
Pedagogy, Disability and
advocacy, and participation; Humanitarianism; Health, wellbeing, and embodiment; Methodologies;
Communication. Routledge. Education; Family formations; Disabilities; Sex and sexualities; Therapeutic care and interventions.
Deadline for Abstracts: March 31, 2017
For further information, please visit:
https://www.uos.ac.uk/content/children-and-childhoods-conference-2017-0
source: Internet

CONTEMPORARY DRUG PROBLEMS: MAKING ALCOHOL AND OTHER DRUG REALITIES
Date: August 23‒25, 2017
Site: Helsinki, Finland
Topics: Common-sense approaches to drugs and their effects usually understand them as self-evident
objects that pre-exist the responses developed to address them. However, an emerging body of scholarly
work has begun to reverse this understanding, rethinking drugs and their effects as constituted in various
forms of practice.
Deadline for Abstracts: March 01, 2017
For further information, please visit:
Shulzhenko Elena (2017)
Reforming the Russian
Industrial Workplace.
Routledge.

https://www.britsoc.co.uk/umbraco/plugins/umbracoContour/files/4e1bb2d8-707a-4597-a240-89f690d89298/
CDP_Conference_CfP2017_010317.pdf
source: Internet

INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRUST

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

Date: November 18‒20, 2017
Site: Chuo, Japan
Topics: Trust becomes a coping mechanism for societal complexity as it helps to overcome the
accompanying uncertainty characteristic of a mushrooming globalized social system. The purpose of the
Conference is to present current research results, discuss, and exchange ideas by meeting together in one
place during the most pleasant of Japan’s seasons.
Deadline for Abstracts: July 31, 2017
For further information, please visit:
http://www.isa-sociology.org/en/conferences/calls-for-papers/international-conference-on-trust/
source: Internet

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

