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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
Work, Employment, and Society
Special Issue: Solidarities in and through Work in an Age of Extremes

ARTYKUŁY

What does solidarity mean and how does it manifest itself in and through the manifold forms of work? Within
the context of a shrinking and constricting state, of turbulent political developments and their implications for
social structures, the authors are encouraged to consider acts of solidarity that are undertaken in and
through work by individual and social actors.
Deadline for Submissions: December 01, 2017
For further information, please visit:
https://www.britsoc.co.uk/media/24233/wes_cfp_2019_solidarities.pdf
source: Internet

Czystość czy zmaza? Czy
jest sens łączyć rozumienie
z wyjaśnianiem w
antropologii i
interpretatywnej socjologii?
Piotr Pawliszak

International Journal of Social Research Methodology
A key feature of this journal is the mix of academic and theoretically-slanted methodological articles, articles
relating to research practice in professional and service settings, and those considering the relationship
between the two. It thus addresses an audience of researchers within academic and other research
organizations, as well as practitioner-researchers in the field.
For further information, please visit:
http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current

W stronę ontologii pola
badań jakościowych

source: Internet

Grzegorz Bryda
Natalia Martini
Jak zgadzają i nie zgadzają
się dzieci. O (nie)
równowadze sił i świadomej
zgodzie w badaniach z
dziećmi

WORKING ACROSS QUALITATIVE LONGITUDINAL STUDIES
In this website you can find detailed information about the project, Working Across Qualitative Longitudinal
Studies: A Feasibility Study Looking at Care and Intimacy, and also follow regular blogs by the team and
guest contributors on our exploration into qualitative longitudinal data analysis and working with large
qualitative and/or secondary data.
For further information, please visit:
http://bigqlr.ncrm.ac.uk/

Ewa Maciejewska-Mroczek
Maria Reimann

source: Internet

2017 EU SSSI CONFERENCE
Zastosowanie wywiadów
fokusowych w badaniach
nad pamięcią zbiorową
Łukasz Skoczylas
Anna Weronika Brzezińska
Małgorzata Fabiszak

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
Funkcje zdjęć w wywiadach 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
fotograficznych
knowing and acting, as well as the theoretical, methodological, and conceptual dimensions of the
Łukasz Rogowski
sociological venture.
The tentative conference program has plenary sessions with keynote speakers, regular sessions, and preDoświadczanie ciężarnego conference interdisciplinary workshops, as well as exhibitions addressed to the general public.
Więcej informacji na stronie internetowej:
ciała jako ciała
przekraczającego granice –
studium socjologii
ucieleśnienia

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

Honorata Jakubowska

KRAKOWSKA KONFERENCJA AZJATYCKA
ZMIENIAJĄCY SIĘ ŁAD MIĘDZYNARODOWY W AZJI I NA BLISKIM WSCHODZIE

„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
"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

KONFERENCJE

Termin: 06‒08 kwietnia 2017
Miejsce: Kraków
Tematyka: Konferencja poświęcona jest analizie sytuacji międzynarodowej w Azji i na Bliskim Wschodzie w
wymiarze nie tylko politycznym, ale także kulturowym czy ekonomicznym. Punktem wyjścia dla rozważań
jest konstatacja, że najważniejsze procesy międzynarodowe początku XXI wieku toczą się na kontynencie
azjatyckim.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wpism.umk.pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/706-krakowska-konferencja-azjatycka.html
źródło: Internet

ŚWIAT GROZY
Termin: 07‒09 kwietnia 2017
Miejsce: Katowice
Tematyka: Celem konferencji jest refleksja nad rozmaitymi aspektami grozy, jej realizacjami w różnych
mediach, przez różnorodnych twórców. Istotną kwestię stanowi próba uwzględnienia jak najszerszej
perspektywy oglądu, wskazanie mechanizmów konstruowania grozy i ich wzajemnych korelacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lutego 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://swiatygrozy.wordpress.com/
źródło: Internet

MUZYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE ‒ ORIENTACJE TEORETYCZNE I KIERUNKI BADAŃ

Termin: 27 kwietnia 2017
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Klasyczne podejścia teoretyczne do badań muzyki a współczesne teorie; Dylematy teoretyczne i
metodologiczne; Społeczne funkcje muzyki; Muzyka a zmiany społeczne i kulturowe; Nowe technologie i
Recenzja książki: Alice
Goffman (2014) On the Run: Internet a przemiany kultury muzycznej; Preferencje i gust muzyczny; Muzyka a styl życia; Publiczność/
Fugitive Life in an American widownia wydarzeń muzycznych; Rynek muzyczny wczoraj i dziś.
City. New York: Picador
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:

RECENZJE

Adrianna Surmiak

https://www.facebook.com/events/376117712766045/
źródło: Internet

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

ODCZUWANIE ŚWIATA. WIELOZMYSŁOWOŚĆ W KULTURZE WZROKOCENTRYCZNEJ
Termin: 11‒12 maja 2017
Miejsce: Poznań
Tematyka: Konferencja jest elementem V Tygodnia Wizualnego, organizowanego corocznie spotkania, w
trakcie którego zastanawiamy się nad różnymi aspektami współczesnej kultury wizualnej. Proponowane
referaty mogą dotyczyć zarówno szeroko rozumianej kultury wielozmysłowej, jak i bardziej szczegółowych
analiz poświęconych poszczególnym zmysłom.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.tydzienwizualny.pl/
źródło: Internet

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI II
Termin: 12 maja 2017
Miejsce: Warszawa
Anderson Eric, Travers Ann, Tematyka: Kluczowym problemem spotkania będą innowacje społeczne, ich powstawanie i dyfuzja w
społecznościach lokalnych oraz funkcjonowanie instytucji lokalnych.
eds. (2017) Transgender
Athletes in Competitive Sport. Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2017
Routledge.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://wns.sggw.pl/2017/02/07/spolecznosci-lokalne-wobec-wyzwan-wspolczesnosci-ii/
źródło: Internet

MIASTO I KULTURA
Termin: 20‒22 września 2017
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Powiązaniu w tytule konferencji dwóch pojęć – miasta i kultury – przyświeca przekonanie o
miastotwórczej funkcji kultury i kulturotwórczej roli miasta. Badacze miast zainteresowani tematyką
konferencji mogą zgłaszać propozycje wystąpień ukazujących procesy zakorzenione w polu kultury,
reprodukujące i zmieniające porządek społeczny (miasta), opisujące dzisiejszą dynamikę, ale i ujawniające
tendencje rozwojowe kultury i miasta ważne dla ich przyszłości.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wroclaw2016.pl/zaproszenie-na-miedzynarodowa-konferencje-naukowa-miasto-i-kultura
Bentz Valerie M., Giorgino
Vincenzo M. B., eds. (2016)
Contemplative Social
Research. Fielding University
Press.

źródło: Internet

SPOŁECZNE I POLITYCZNE ASPEKTY SYTUACJI KULTUROWEJ I JĘZYKOWEJ ŚWIATA W
OKRESIE GLOBALIZACJI. CO POZOSTAŁO PO DZIELE LUDWIKA ZAMENHOFA?
Termin: 29 września 2017
Miejsce: Białystok
Tematyka: Nowe technologie komunikacyjne przyczyniły się do coraz szybszego przesyłania czy
gromadzenia informacji. Równocześnie obserwujemy nadmiar krążących informacji, które coraz trudniej jest
selekcjonować i systematyzować. Co więcej, użytkownicy sieci „psują” języki, które coraz bardziej odbiegają
od reguł normatywnych, tym samym są mniej komunikatywne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://soc.uwb.edu.pl/images/konferencje/29.09.2017/Informacja_o_konferencji_bialystok.pdf
źródło: Internet

HETEROGENICZNOŚĆ CZY UNIFIKACJA ‒ ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W XXI WIEKU

Brown Michelle, Carrabine
Eamonn, eds. (2017)
Routledge International
Handbook of Visual
Criminology. Routledge.

Termin: 23‒25 listopada 2017
Miejsce: Sulejów
Tematyka: Celem konferencji jest nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi
się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w
tym zakresie.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://zachowania2017.syskonf.pl/
źródło: Internet

GOOD CONNECTIONS
Date: May 16‒17, 2017
Site: Zielona Gora, Poland
Topics: The main objective of the conference is an attempt to establish the role of social sciences in a
situation of growing divisions among different communities, organizations, groups. Strengthening the
existing good connections and creation of the new ones nowadays is urgent and strongly needed.
Deadline for Abstracts: March 31, 2017
For further information, please visit:
http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl/pl/startowa/#home
source: Internet
Edwards Rosalind et al., eds.
(2017) Working with Paradata,
Marginalia and Fieldnotes.
Edward Elgar Publishing.

BIG DATA IN THE SOCIAL SCIENCES
Date: June 22‒23, 2017
Site: Canterbury, UK
Topics: This conference seeks to explore methodological implications of using big data for causal discovery
in the social sciences. The conference will bring together philosophers and social scientists.
Deadline for Abstracts: March 01, 2017
For further information, please visit:
https://blogs.kent.ac.uk/jonw/conferences/big-data-in-the-social-sciences/
source: Internet

THE SIXTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN NETWORK FOR THE PHILOSOPHY OF THE SOCIAL
SCIENCES

Hudson Martyn (2017)
Ghosts, Landscapes and
Social Memory. Routledge.

Date: September 20‒22, 2017
Site: Cracow, Poland
Topics: The European Network for the Philosophy of the Social Sciences invites contributions to its 6th
Conference. Contributions from all areas within the philosophy of the social sciences are encouraged.
Moreover, contributions from both philosophers and social scientists are welcome.
Deadline for Abstracts: March 01, 2017
For further information, please visit:
http://uekwww.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/wydzialy/wydzial-gospodarki-i-administracji-publicznej/wydzial/katedry/katedra-filozofii/
enposs-2017.html
source: Internet

SOCIAL BOUNDARIES OF WORK
Date: October 27‒28, 2017
Site: Katowice, Poland
Topics: The aim of this conference is to systematically explore the meanings of work in the process of
economic and cultural changes associated with globalization, Europeanization, and the expansion of
neoliberal variant of the capitalist economy.
Deadline for Abstracts: April 30, 2017
For further information, please visit:
http://www.socialboundariesofwork.lh.pl/en/
source: Internet
Soldatic Karen, Johnson
Kelley, eds. (2017) Disability
and Rurality. Routledge.

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

