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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
Palgrave Communications
Special Issue: Geographies of Emotional and Care Labour

ARTYKUŁY
Domowe miejsca – próba
zarysowania emocjonalnej
mapy mieszkania

In recent years, shifts have been witnessed in the social organization of emotional and care labour, notably
as they intersect with new global trends in migratory patterns and international mobility, the restructuring of
social reproduction and public-private divides, as well as the flexibilization of labour markets and a
resurgence of volunteer work.
Deadline for Submissions: July 01, 2017
For further information, please visit:
http://www.palgrave-journals.com/palcomms/authors/call-for-papers#geographies-care-labour
source: Internet

Studies in Eastern European Cinema
Special Issue: Filmic Pornography: Genre and Practice in Eastern Europe

Pornography belongs to the filmic genres that are most difficult to delineate. Its artistic quality and social
roles remain contested, as testified by problems with differentiating it from “adult film” and “erotic film,” and
dividing it into “soft” and “hardcore” sub-categories.
Podłużne badanie
jakościowe doświadczenia Deadline for Submissions: July 30, 2017
wolontariuszy sprawujących For further information, please visit:
Kubacka Małgorzata

opiekę nad pacjentami w
ramach programu
profilaktyki powikłań
hospitalizacji osób
starszych na oddziale
chorób wewnętrznych –
Projekt Zdrowy Kontakt
Weronika Kałwak
Anna Bańbura
Oliwia Głowacz
Stanisław Górski
Klaudia Kawa
Paulina Knutelska
Michał Nowakowski
Małgorzata Opoczyńska
Zagadka społeczeństwa
terapeutycznego: historia,
konteksty, praktyka

http://explore.tandfonline.com/pages/cfp/reec-cfp-filmic-pornography-2q2017

source: Internet

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
sociological venture.
The tentative conference program has plenary sessions with keynote speakers, regular sessions, and preconference interdisciplinary workshops, as well as exhibitions addressed to the general public.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.eusssi2017.uni.lodz.pl/

Łukasz Andrzejewski
Maur jako obcy w
Hiszpanii? Między
swojskością a
odmiennością
Maja Biernacka
Prezentacje klasztorów i
autoprezentacje mnichów
na cysterskich stronach
WWW – w stronę
sekularyzacji
semantycznej?

KONFERENCJE
ŚWIATY POZA ŚWIATEM: NARRACJE FANTASTYCZNE W LITERATURZE I MEDIACH
Termin: 20‒21 maja 2017
Miejsce: Kraków
Tematyka: Wobec niedawnej publikacji książki Piotra Stasiewicza Między światami. Intertekstualność i
postmodernizm w literaturze fantasy (Białystok 2016) w najnowszych badaniach nad fantastyką wypełniła
się kolejna z luk metodologicznych, powodowanych długotrwałym impasem w refleksji akademickiej
poświęconej poetyce fantastycznej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
https://swiatypozaswiatem.wordpress.com/
źródło: Internet

Marcin Jewdokimow

TRANSGRANICZNOŚĆ W PERSPEKTYWIE SOCJOLOGICZNEJ
Is Atheism a Religion? On
Socio-Anthropologic
Cognitive Imperialism and
Problems That Follow
Radosław Tyrała

RECENZJE

Termin: 20‒22 września 2017
Miejsce: Zielona Góra
Tematyka: Głównym celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych,
metodologicznych, ale przede wszystkim prezentacja najnowszych wyników badań empirycznych zjawisk i
procesów zachodzących nie tylko na pograniczach Europy, ale wewnątrz poszczególnych państw
członkowskich Unii Europejskiej.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 lipca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.is.uz.zgora.pl/pliki/transgranicznoscx/informacjaTG.pdf

Recenzja książki: Fritz
Schütze (2016)
Sozialwissenschaftliche
Prozessanalyse.
Grundlagen der qualitativen
Sozialforschung, Hrsg.
Werner Fiedler, HeinzHermann Krüger. Opladen–
Berlin– Toronto: Verlag
Barbara Budrich
Danuta Urbaniak-Zając
Recenzja książki: Desperak
Iza, Kuźma Inga, red. (2016)
Kobiety niepokorne.
Reformatorki –
buntowniczki –
rewolucjonistki,. Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Krystyna DzwonkowskaGodula
Recenzja książki: Rafał
Wiśniewski (2016)
Transgresja kompetencji
międzykulturowych.
Studium socjologiczne
młodzieży akademickiej.
Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego

źródło: Internet

POLITYKA SPOŁECZNA: KONTROWERSJE I PARADOKSY
Termin: 25‒27 września 2017
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Co budzi największe kontrowersje w poszczególnych obszarach polityki społecznej? Jakie
wybory i alternatywne rozwiązania występują w polityce społecznej? Jakie są nieoczekiwane i nieoczywiste
konsekwencje realizacji zadań społecznych?
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://espanetpolska2017.ue.wroc.pl/
źródło: Internet

KONIUNKTURY PAMIĘCI
PRACA PRZYMUSOWA W EUROPIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
Termin: 27‒30 września 2017
Miejsce: Wrocław
Tematyka: Celem spotkania jest umożliwienie jego uczestnikom intensywnej wymiany poglądów i
doświadczeń w obrębie problematyki pracy przymusowej. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i
skierowane jest do badaczy, a w szczególności do młodych naukowców, reprezentujących przede
wszystkim dziedziny takie jak: historia i nauki humanistyczne oraz nauki społeczne.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.wbz.uni.wroc.pl/pl/aktualnosci/item/1273-cfp-koniunktury-pamieci-praca-przymusowa-w-europie-w-czasie-ii-wojnyswiatowej-miedzynarodowe-forum.html
źródło: Internet

PŁEĆ AWANGARDY

Termin: 25‒27 października 2017
Miejsce: Katowice
Tematyka: Uwaga uczestników konferencji będzie się koncentrować na awangardach historycznych,
Recenzja książki: Anna
neoawangardach oraz aktualnych konsekwencjach oddziaływania awangardowego myślenia na literaturę i
Kacperczyk (2016)
Społeczne światy. Teoria – sztukę.
empiria – metody badań. Na Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017
przykładzie społecznego
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
Agata Rozalska

świata wspinaczki. Łódź:
Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego
Adam Kosznicki

NOWOŚCI
WYDAWNICZE

http://www.fil.us.edu.pl/konferencja-pt-plec-awangardy/
źródło: Internet

PRZYGODY UMYSŁU
Termin: 26‒27 października 2017
Miejsce: Warszawa
Tematyka: Społeczne i kulturowe uwarunkowania uczenia się i rozwoju aspiracji naukowych; Kluczowe
mechanizmy w procesach uczenia się STEM; Rozwój umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania
problemów, korzystania z technologii a edukacja STEM; Rola narzędzi edukacyjnych – eksponatów,
zestawów, programów, pomocy naukowych – w uczeniu się przyrody i nauk ścisłych; Komunikacja a
uczenie się: uczestnicy, proces, struktura, zakres.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-przygody-umyslu/
źródło: Internet

KICZ W KULTURACH MEDIÓW

Anderson Patrick (2017)
Autobiography of a Disease.
Routledge.

Termin: 15‒16 listopada 2017
Miejsce: Katowice
Tematyka: Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania kiczu we
współczesnych kulturach mediów. Organizatorzy zapraszają do refleksji nad rolą i znaczeniem kiczu w
sztuce i w komunikacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://ptbfm.org/kicz-w-kulturach-mediow/
źródło: Internet

PRZESTRZENIE REKREACJI – GRANICE I KONTEKSTY
Termin: 21‒22 listopada 2017
Miejsce: Łódź
Tematyka: Globalizacja, błyskawiczna dyfuzja innowacji, swoboda podróżowania, rozwój mediów i
nowoczesnych technologii – to tylko niektóre z ogólnych światowych trendów mających odzwierciedlenie w
sferze rekreacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2017
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej:
http://www.turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php
źródło: Internet

Nirta Caterina (2017) Marginal
Bodies, Trans Utopias.
Routledge.

2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER STUDIES
Date: July 01, 2017
Site: Warsaw, Poland
Topics: The conference seeks to explore the past and current status of men and women around the world,
to examine the ways in which society is shaped by gender, and to situate gender in relation to the full scope
of human affairs.
Deadline for Abstracts: May 10, 2017
For further information, please visit:
http://genderstudies.irf-network.org/warsaw-symposium/
source: Internet

THE PLACE OF MEMORY AND MEMORY OF PLACE

Onwumechili Chuka (2017)
Sport Communication. An
International Approach.
Routledge.

Date: October 14, 2017
Site: Cambridge, UK
Topics: Memory is a major theme in contemporary life, a key to personal, social, and cultural identity.
Scholars have studied the concept from different perspectives and within different disciplines: philosophy,
sociology, anthropology, geography, architecture, urban design, and the interdisciplinary “place studies.”
Deadline for Abstracts: June 30, 2017
For further information, please visit:
http://memory.irf-network.org/
source: Internet

HUMAN SECURITY IN DIFFICULT TIMES
Date: October 18‒20, 2017
Site: Istanbul, Turkey
Topics: The conference will explore how the concept and practice of human security is being affected by
key political developments observable in the world today, including but not limited to the rise of populism,
mass migration and displacement, the ongoing durability of many non-state armed groups, and the
squeezing of civil society.
Deadline for Abstracts: June 20, 2017
For further information, please visit:
http://www.istanbulhumansecurity.org/
source: Internet
Smith Clarissa, Attwood
Feona, McNair Brian, eds.
(2017) The Routledge
Companion to Media, Sex and
Sexuality. Routledge.

IDENTITY, ALTERITY AND GENDER NORMATIVITY
Date: December 01‒02, 2017
Site: Cambridge, UK
Topics: The conference seeks to explore the past and current status of men and women around the world,
to examine the ways in which society is shaped by gender, and to situate gender in relation to the full scope
of human affairs.
Deadline for Abstracts: August 31, 2017
For further information, please visit:
http://genderstudies.irf-network.org/cambridge-symposium/
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

